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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?

przez bank pokazuje, że wiadomość może zawierać błędy językowe.
2.05.2021 Covid 19-decyzje
Ofiara otrzymuje też link. Prowadzi on do strony, która w nazwie
może mieć kombinacje adresowe prawdziwych spółek zajmująsztabu kryzysowego w Enea Operatorze.
cych się dystrybucją energii elektrycznej. Na stronie zostaniecie
poproszeni o podanie numeru telefonu, a po jego wprowadzeniu
pojawi się fałszywa strona do wyboru banku. Z jej pomocą przestępcy pozyskują dane do logowania lub kod Blik. Jeśli je zdobędą,
będą mogli ukraść pieniądze z rachunku.
Bank wyjaśnia, że aby uniknąć zagrożenia, nie należy klikać w linki
W związku z luzowaniem obostrzeń związanych z pandemią w
kraju, 29 kwietnia br. Sztab Kryzysowy działający w spółce podjął umieszczane w mailach lub SMS-ach od nieznanych nadawców.
Warto jednak przypomnieć, że Santander sam rozsyła takie wiadonastępujące decyzje:
mości, czym może dezorientować niektóre osoby. Fakt, że celem
1. Od 4 maja br., przy zachowaniu wszelkich reżimów sanitarnowego ataku są klienci Santandera może więc nie być przypadkiem.
nych, możliwe jest:
Klienci powinni też dokładnie zapoznawać się z treścią nadesłanej
- kontynuowanie szkoleń PPN w Łagowie,
- kontynuowanie szkoleń z zasad asekuracji i ewakuacji przy pracach informacji i nie mogą działać pod presją czasu. Chociaż o zagrożeniu donosi Santander, czujność muszą też zachować klienci innych
na wysokości,
banków.
- odbywanie staży i praktyk (zgodę na przyjęcie stażysty lub praktykanta musi wyrazić dyrektor/kierownik danej jednostki organizacyjnej
5.05.2021 Cena uprawnień do emisji CO2
biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne i konieczność zachowania reżimu sanitarnego oraz pracownik sprawujący bezpośrednią
przekroczyła 50 euro za tonę
opiekę nad kandydatem).
Od początku tego roku ceny praw
2. Zajęcia dla studentów dualnych nadal odbywają się w trybie ondo emisji CO2 wzrosły o ponad
line.
50 proc!
3. W dalszym ciągu rekomendowane jest maksymalne ograniczeJeszcze przed rokiem było to
nie wyjazdów służbowych oraz, o ile jest to możliwe, udział w szkookoło 20 euro za tonę, a teraz
leniach, konferencjach i innych formach podnoszenia kwalifikacji
ponad 50 euro. Ponadto analitycy
zawodowych w trybie on-line.
prognozują dalszy wzrost. Mark
4. Nadal obowiązują przyjęte w spółce zasady organizacji pracy
Lewis, główny strateg ds. zrównodla pracowników:
ważonego rozwoju w BNP Pari- Praca zdalna,
bas, powiedział, że można się
- Praca rotacyjna (tryby zdalny i stacjonarny naprzemiennie),
spodziewać ceny około 90 euro
- Praca stacjonarna w miejscu wyznaczonym przez Pracodawcę.
do 2030 r.
Decyzję o organizacji pracy w danej jednostce/komórce organizacyjnej podejmuje kierujący tą jednostką /komórką. RekomendoTo kolejny argument, który przemawia za potrzebą szybkiej
wane jest, aby kierujący jednostkami organizacyjnymi oddelegowali
transformacji energetycznej w Polsce. Jacek Sasin, wicepremier i
do pracy zdalnej wszystkich pracowników, których obecność w miej- minister aktywów państwowych w wywiadzie dla RMF FM stwierscu świadczenia pracy nie jest absolutnie niezbędna. Praca zdalna
dził niedawno, że polityka klimatyczna UE powoduje, że dzisiaj
możliwa jest tylko w przypadku, kiedy pracownik posiada odpowied- wytwarzanie energii elektrycznej z węgla jest niezwykle drogie.
nie warunki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w domu po"Zobrazuję to: dzisiaj wytworzenie 1 megawata energii z węgla pozwalające na wykonywanie pracy zdalnej. Praca zdalna musi gwaran- ciąga za sobą koszty opłat emisyjnych za emisję CO2, które są wyższe
tować pełne wywiązywanie się ze wszystkich obowiązków służboniż koszt paliwa, czyli 130 zł płacimy za węgiel spalony, aby wytwowych należących do pracownika.
rzyć tę energię, a 160 zł to opłaty klimatyczne" - mówił w połowie
Brygady elektromonterskie należy rozdzielić na stałe 2 lub 3kwietnia Jacek Sasin.
osobowe zespoły z wyjazdem spod domu i bez kontaktu w miejscu
pracy z innymi brygadami.
5.05.2021 Enea Operator zbuduje
Jednocześnie przypominamy, że nadal w budynkach spółki oboprototypowe magazyny energii.
wiązują podstawowe zasady:
- utrzymanie dystansu społecznego min. 1,5 m odległości,
- dezynfekcja rąk przy wejściu i wyjściu z budynków,
- zasłanianie ust i nosa przy pomocy maseczki ochronnej w miejscach
ogólnodostępnych,
- wietrzenie pomieszczeń nieposiadających wentylacji mechanicznej
lub klimatyzacji minimum co dwie godziny;
Szczegółowe zasady zawarte są w „Regulaminie zarządzania ryzykiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród pracowników ENEA Operator Sp. z o.o.” Przypominamy, że wprowadzone
w firmie zasady muszą być restrykcyjnie respektowane, a ich nieEnea Operator, operator sieci dystrybucyjnej w Polsce, poinformoprzestrzeganie będzie traktowane jako naruszenie obowiązków
wał o planach budowy prototypowych magazynów energii, które
służbowych.
będą zainstalowane w pięciu miejscowościach. Nowe urządzenia
będą zamontowane w Bydgoszczy, Gubinie, Zielonej Górze, Pogo5.05.2021 Zaległe płatności za energię
rzelicy oraz Opalenicy. Magazyny energii zostaną zainstalowane na
elektryczną? Kolejna metoda oszustów.
terenie stacji transformatorów średniego i niskiego napięcia. Co
ciekawsze, każdy z magazynów energii powstanie w oparciu o inną
technologię.
Z komunikatu Banku Santander wynika, że przestęp- Dlaczego operator zdecydował się na taki krok? W ten sposób chce
cy rozsyłają SMS-y z infor- przetestować efektywność i specyfikę pracy każdego rodzaju technologii umożliwiającej gromadzenie energii elektrycznej. Magazyn
macją o zaległości w płatnościach za prąd i linkiem energii w Gubinie wyposażony będzie w elektryczne kondensatory
dwuwarstwowe (EDLC), w Pogorzelicy – w litowo-jonowe (LIC),
prowadzącym do strony,
w Opalenicy – w baterie litowo-żelazowo-fosforowe (LFP), w Ziena której wykradane są
lonej Górze – w baterie litowo-tytanowe (LTO), a w Bydgoszczy –
dane klientów
Bank Santander poinformo- w baterie ołowiowo-kwasowe typu VRLA.
wał o nowym sposobie wyłudzania danych bankowych przez prze- Pierwszy z magazynów zainstalowany w Bydgoszczy przeszedł już
odbiór techniczny. Wszystkie urządzenia zostaną oddane do użytku
stępców - tym razem ofiara dowiaduje się o rzekomych zaległojeszcze w drugim kwartale 2021 r.
ściach za energię elektryczną. Instytucja wyjaśnia, że oszuści najpierw wysyłają SMS-a, w którym informują o planowanym odłą- Po instalacji urządzeń rozpocznie się etap gromadzenia i opracowywa(Ciąg dalszy na stronie 3)
czeniu prądu i proszą o uregulowanie płatności. Zazwyczaj komunikaty są wysyłane z numerów zagranicznych, a przykład podany
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nia wyników badań oraz analiza ich wpływu na sieć. Przetestowanie w
warunkach rzeczywistych poszczególnych technologii wskaże też,
które w największym stopniu spełniają oczekiwania operatora sieci
podnosząc jakość i efektywność wykorzystania energii elektrycznej
pochodzącej m.in. z OZE.
Projekt magazynów energii, który trwać będzie trzy lata, jest
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i działania “1.2. Sektorowe
programy B+R”. Wartość projektu sięga 7 238 690 zł, w tym wartość
dostawy kompletu elementów do budowy prototypów magazynów
energii – 2 980 000 zł. Dofinansowanie ze środków UE wynosi 3 195
488,26 zł.
Operator wyjaśnia, że prototypowe magazyny energii pozwolą na
efektywniejsze wykorzystanie OZE oraz wzmocnienie bezpieczeństwa i jakości dostaw energii elektrycznej. Przedstawiciele operatora
przekonują, że wypracowanie innowacyjnego i optymalnego sposobu magazynowania energii na poziomie niskiego napięcia jest kluczowe w kontekście dynamicznego rozwoju mikroinstalacji prosumenckich oraz prowadzonej transformacji energetycznej. OZE i
prosumenci będą odgrywać coraz większą rolę w miksie energetycznym.
Przedstawiciele operatora przypominają, że najbardziej popularne
technologie wytwarzania energii w generacji rozproszonej, czyli energetyka wiatrowa i fotowoltaika, charakteryzują się niestabilnością
poziomu produkcji, który determinowany jest przez warunki pogodowe.
Transformacja energetyczna podąża nie tylko w kierunku budowy
aktywów OZE i lokalnej samowystarczalności energetycznej, ale
także wielokierunkowości przepływów w sieci. Magazynowanie
energii umożliwia więc zwiększenie elastyczności pracy sieci, gromadzenie nadwyżek energii odnawialnej oraz służy przede wszystkim
bilansowaniu systemu. Zastosowanie magazynów energii na sieciach niskiego napięcia w konsekwencji przełoży się na poprawę
jakości i bezpieczeństwa usług oferowanych przez operatorów
sieci dystrybucyjnych.

6.05.2021 Konsolidacją spółek energetycznych?

W ocenie wiceprezesa Lotosu Jarosława Wróbla w Polsce brakuje
struktury, która pozwalałaby na wielką skalę tworzyć kluczowe
technologie, by potem na nich zarabiać. Trwającą konsolidację
sektora określił, jako budowę zupełnie nowego ładu kompleksu
energetyczno-paliwowego w Polsce. Powstała grupa kapitałowa będzie mogła wytwarzać swoje technologie.
Z kolei prezes Taurona Paweł Strączyński przypomniał szacunki, z
których wynika, że do 2050 r. potrzeba ok. 200 mld euro na transformację energetyczną. „Stoimy przed szansą wykreowania silnych
podmiotów poprzez kierowanie tego strumienia do producentów polskich” - stwierdził. Wskazał tu np. sektor budowy turbin wiatrowych
jako potencjalne pole do ekspansji.

6.05.2021 Negocjacje płacowe w Enea S.A.

Planowana na 7.05.2021 kontynuacja negocjacji płacowych w
Enea S.A. nie dojdzie do skutku. Odwołując uzgodniony termin
negocjacji Zarząd argumentował tą decyzję nieplanowanym spotkaniem Zarządów Grup Energetycznych, które jutro odbędzie się
w Tauronie.
Przebywając w dniu dzisiejszym w Elektrowni Kozienice Zarząd
Enea S.A. za pośrednictwem wideo przekazał swoją propozycję
procentowego podwyższenia płac zasadniczych od stycznia 2022r.
i wypłat jednorazowych, nie podając jednak szczegółów. Szczegóły
te mają nam zostać przedstawione na spotkaniu 10 maja 2021 r.

7.05.2021 Emerytura za staż.

Komisja Krajowa NSZZ
Solidarność podjęła decyzję o skorzystaniu z obywatelskiej inicjatywy
ustawodawczej w temacie
emerytur stażowych.
Przewodniczący
“Solidarności” Piotr Duda poinformował podczas
konferencji prasowej w
imieniu Komisji Krajowej
"W przyszłości chcemy podjąć dyskusję nad konsolidacją spółek
NSZZ "Solidarność" o
energetycznych" - mówił w 5 maja 2021 r. wicepremier, minister
działaniach jakie związek
aktywów państwowych Jacek Sasin podczas pierwszego dnia Konpodejmie w sprawie pogresu 590.
stulatu emerytur stażoZdaniem wicepremiera należy wzmacniać państwowe spółki powych. Zaprezentowano
przez fuzje i szukanie w nich synergii. Efektem trwającej konsolidarównież logo pod hasłem
cji w sektorze paliwowym będzie „bardzo silny podmiot polski z do“emerytura za staż”.
minującym kapitałem państwa, który będzie mógł konkurować z
“Wczorajsza decyzja Komisji Krajowej to skorzystanie z narzędzia,
dużymi podmiotami zagranicznymi”.
które daje nam konstytucja, czyli bezpośrednia demokracja. Dlatego
Jak mówił, odbudowa polskiej własności odbywa się nie tylko
przez repolonizację, ale też przez wspieranie prywatnych podmio- na okres najbliższych pół roku, to obywatele przejmą w konkretnych
projekcie ustawy, władzę w naszym kraju. Wczorajsza decyzja Solitów przez duże spółki Skarbu Państwa.
darności jest jednoznaczna – obywatelska inicjatywa ustawodawcza.
Sasin podczas dyskusji o patriotyzmie gospodarczym i o tym, jak
Nie mamy na co dłużej czekać. Nasza cierpliwość się wyczerpała.
plany inwestycyjne Spółek Skarbu Państwa mogą przyczynić się do
Byliśmy cierpliwi przez ostatnie 6 lat rządów Zjednoczonej Prawiwzrostu gospodarczego, powiedział, że "każdy obywatel może wybiecy. Musimy przejąć sprawy w swoje ręce - w ręce obywateli. A my
rać polskie produkty i być patriotą, ale państwo też może być patriojako Związek Zawodowy Solidarność chcemy w sposób prawny i
tyczne gospodarczo, po to, żeby wzmacniać polską obecność w gospologistyczny, wspomóc obywateli w tym bardzo ważnym celu, jakim
darce”.
jest przegłosowanie w Sejmie i podpisanie przez Prezydenta ustawy o
Prezes Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) Wojciech Dąbrowski
emeryturach stażowych” - powiedział przewodniczący Solidarności.
stwierdził, że dziś każda polska firma powinna skupić się na możliPiotr Duda zwracał uwagę, że projekt ustawy przygotowany przez
wości wykorzystania potencjału polskiej gospodarki. Jak podkreSolidarność, który zostanie złożony u marszałek Sejmu “jasno
ślał, PGE organizuje spotkania z potencjalnymi wykonawcami
mówi, że jest tylko jedno obostrzenie – 40 lat pracy składowej
projektowanych miliardowych inwestycji. Informujemy o tym, co
planujemy, aby polskie firmy mogły startować w tych przetargach.
(Ciąg dalszy na stronie 4)
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mężczyzn, 35 lat pracy składkowej kobiet i uzbierany minimalny
kapitał”. Tak, aby pracownik czy pracownica, którzy zdecydują
się odejść na emeryturę mieli zapewnioną minimalną emeryturę, a
państwo nie musiało do niej dopłacać.
Szef Solidarności przypomniał, że związek zawarł kontrakt z prezydentem Andrzejem Dudą tzw. umowę programową, gdzie były
wpisane umowy stażowe. Tymczasem wczoraj powołana została Rada ds. Społecznych, która jak ogłosił Prezydent, ma pochylić
się nad kwestią emerytur stażowych.

stawą wyliczonej podwyżki był współczynnik inflacji za 2020 r
(3,4%) oraz uśredniona płaca zasadnicza w GK Enea pomniejszona o pochodne od niej. Dodatkowo zarząd przewidział wypłatę
premii wakacyjnej oraz powrót do negocjacji płacowych w trzecim kwartale 2021 r. (negocjacje te miałyby dotyczyć tylko wypłat
jednorazowych)
Strona związkowa złożyła swoją propozycję podwyżek płac zasadniczych od 1 stycznia 2022 roku -600 zł. Propozycja ta realizowałaby podwyżki płac zasadniczych za lata 2021 i 2022 r.
Zarząd potrzebuje czasu na przeanalizowanie propozycji strony społecznej, dlatego wyznaczył kolejny termin negocjacji płacowych-17
maj 2021 r.

11.05.2021 Tomasz
Siwak rezygnuje ze
stanowiska prezesa
Enea Nowa Energia.

Tomasz Siwak, dotychczasowy
prezes Enea Nowa Energia w
Radomiu, zrezygnował ze stanowiska. W bardzo mocnych
słowach, odniósł się do zarzutów posła Koalicji Obywatelskiej Konrada Frysztaka, który nową siedzibę firmy z Radomia określał jako "przykład
bizantyjskiego przepychu".
Pod koniec kwietnia przy ulicy Kaszubskiej 2 w Radomiu otwarto
siedzibę Enea Nowa Energia. Głównym zadaniem nowej spółki jest
zarządzanie i rozwój projektów opartych o odnawialne źródła
“Nic o nas bez nas. Nie rozumiemy kompletnie, że ta rada ma wypra- energii. Na początku maja poseł Konrad Frysztak opowiadał o siecować jakiś projekt emerytur stażowych. A jak w tym składzie
dzibie tej firmy. Mówił między innymi, że budynek to przykład
jest pani prezes ZUSu Uścińśka, która jest przeciwna emeryturom
"prawdziwego Bizancjum". Przytaczał opinię fachowców, według
stażowym, to już widzę jak ten projekt postępuje. Pani prektórych, remont siedziby miał kosztować dwa miliony złotych.
zes Uścińska niech zajmie się problemami pracowniczymi w ZUSie”
Wyliczał, że na ścianę z mchu przeznaczono około 23 tysiące, fotele
- podkreślił Piotr Duda.
obrotowe kupiono za 5 tysięcy, płytki dywanowe za około 90 tysię“Ta nasza inicjatywa obywatelska wspomaga nasz kontrakt z panem
cy, a sofę obito skórą koniakową. Były wiceprezydent Radomia
Prezydentem i pomaga Prezydentowi, aby "przeciwstawić
pytał również o kompetencje osób zatrudnionych w spółce.
się" Zjednoczonej Prawicy i wreszcie złożyć projekt na ręce marszaRezygnacja prezesa i odpowiedź na zarzuty
łek Sejmu. Jestem o tym przekonany, że taką wiarygodnością dla
Tomasz Siwak przesłał dwa pisma do naszej redakcji. Jedno z nich
pana Prezydenta będzie to, że jako pierwszy obywatel RP podpisze się
to rezygnacja z funkcji prezesa zarządu Enea Nowa Energia. Jak
na tym projekcie, że wspiera projekt obywatelski emerytur stażoczytamy, wywiązał się z powierzonego zadania, czyli utworzenia
wych” - podkreślił przewodniczący Solidarności.
siedziby spółki w Radomiu. Kolejne pismo dotyczy ustosunkowania
Piotr Duda zaapelował też do obywateli, by zaangażowali się i złożyli podpis pod inicjatywą w sprawie emerytur stażowych. Dodał, się do zarzutów posła Frysztaka. Prezentujemy najważniejsze
fragmenty.
że związkowi nie zależy na zebraniu 100 tys. podpisów, ale setek
"Przeglądając w ostatnim tygodniu radomskie media ze zdumietysięcy.
niem odkryłem przeprowadzony przez nich przemarsz radomskie“Oczekujemy także solidarności ze strony tych, którzy już dziś mają
go posła Platformy Obywatelskiej, pana Konrada Frysztaka, któemerytury stażowe, czyli górników i służb mundurowych. To jest ta
ry z nieskrywaną chęcią krytykuje zlokalizowanie w Radomiu
solidarność. My wspieraliśmy was, a dzisiaj oczekujemy, żebyście
głównej siedziby Enea Nowa Energia" - czytamy w piśmie Siwaka
wsparli tych, którzy też chcą godnie w swoim wieku emerytalnym
na wstępie. Dalej możemy też przeczytać, że nie jest w stanie zrozuodpoczywać” - zaapelował Piotr Duda.
mieć intencji Frysztaka, a jego wypowiedź jest bezpodstawna i
Podczas konferencji prasowej poruszono jeszcze temat mocno
oderwana od faktów. Były prezes radomskiej spółki twierdzi, że
krytykowanej przez związek transformacji energetycznej.
Konrad Frysztak rzuca w stronę zarządu i pracowników kalumnie, oszczerstwa i kłamstwa.
10.05.2021 Kontynuacja negocjacji
Frysztak w siedzibie przy Kaszubskiej złożył 50 pytań dotycząpłacowych w Enea S.A.
cych spółki. Według Tomasza Siwaka, poseł KO, na większość z
nich odpowiedź otrzymał w tamtym roku z Ministerstwa Aktywów Państwowych.
"Słuchając wywodu pana Frysztaka można odnieść wrażenie, że
stało się bardzo źle, iż Enea działa w Radomiu, że tu inwestuje" pisze Tomasz Siwak. "Umiejscowienie siedziby przy Kaszubskiej
jest najlepszym wyborem zarówno pod kątem logistycznym, ekonomicznym, biznesowym. Wyboru dokonano po przeanalizowaniu radomskiego rynku. Wartość prac adaptacyjnych - wliczając w to wyposażenie - jest dwukrotnie niższa od wartości przedstawianej przez
pana Frysztaka" - czytamy w piśmie.
Tomasz Siwak pisze również, iż wspomniane wyposażenie to własność firmy ENEA, a w przypadku dalszych ataków, może zostać
zabrane i przeniesione do innego miasta. Według byłego prezesa
Enea Nowa Energia to pociągnie za sobą "ogromną szkodą, również finansową dla naszego miasta i jej mieszkańców".
W Enea S.A. odbyła się piąta tura negocjacji płacowych , których Siwak odniósł się też do terminu "Bizancjum", bo tak określił nową
celem jest uzgodnienie zasad polityki płacowej Spółki w 2021 r.
siedzibę Frysztak. Siwak stwierdził, że Enea Nowa Energia ma
Negocjacje ze względu na wciąż panującą pandemię odbyły się w
zaplanowany budżet średniej wielkości, a siedziba miała prezentotrybie mieszanym (stacjonarnie i zdalnie). Większość strony spować się nie "przepychem", a funkcjonalnością i elegancją, by stała
łecznej uczestniczyła w spotkaniu w formie wideo-konferencji.
się wizytówką Enei, ale również Radomia.
Rozpoczynając negocjacje Prezes P. Szczeszek uszczegółowił proOdpowiedź i atak
pozycję podwyższenia płac zasadniczych od 1 stycznia 2022 r.
Były prezes radomskiej spółki postanowił w oświadczenie zaatakoprzedstawioną wstępnie podczas poprzednich negocjacji- 176 zł. Pod(Ciąg dalszy na stronie 5)
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wać posła Frysztaka oraz prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego: "Rozumiem, że siedziba może budzić zazdrość, szczególnie, jak zestawi się ją z siedzibą Urzędu Miejskiego. Faktycznie, pomiędzy wyglądem obu tych obiektów jest ogromna przepaść".
Były prezes Enea Nowa Energia wytknął Frysztakowi nieudolność
przy prowadzeniu miejskich inwestycji, gdy ten był wiceprezydentem Radomia.
"Wszystkie te inwestycje, nadzorowane przez Konrada Frysztaka,
kosztowały grubo ponad 150 milionów, i trzeba przyznać, że w przypadku możliwości finansowych Radomia, jego obecnego zadłużenia,
zaiste jest to kwota bizantyjska" - pisze Tomasz Siwak.
Siwak zapewnia, że gdy sprawował funkcję prezesa Enea Nowa
Energia, nie pobierał wynagrodzenia, nie korzystał również ze
służbowych kart kredytowych i służbowego samochodu.

11.05.2021 GK Enea -6. miejsce w rankingu
50 pracodawców w Polsce, u których
pracuje się najlepiej

Tygodnik „Wprost” po raz drugi opublikował ranking 50 najlepszych pracodawców w dobie pandemii koronawirusa. Grupa Kapitałowa Enea zajęła wysokie miejsce - oceniona została na szóstkę.
Pandemia koronawirusa nie była łaskawa dla wielu etatowych pracowników. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny w Warszawie w I
kwartale 2020 r. zlikwidowano 119,9 tys. miejsc pracy, z czego
24,4 proc., czyli niemal jedną czwartą w związku z ogólnokrajową
sytuacją epidemiczną. Oczekiwania pracowników zatrudnionych na
etatach względem pracodawców skupiają się głównie na stabilizacji zatrudnienia oraz możliwości rozwoju, a także zdolności do
radzenia sobie w kryzysie. Poczucie pewności w zakresie zatrudnienia to ogromny komfort dla pracownika w tych niepewnych czasach.
Redaktorzy tygodnika „Wprost” poszukiwali odpowiedzi na pytanie
w jakiej firmie Polakom pracuje się najlepiej. Istotne nie były wizerunkowe aspekty miejsca wykonywania pracy, lecz jakość i bezpieczeństwo zatrudnienia. Pod lupę wzięto 400 największych przedsiębiorstw działających w Polsce. Zapytano je o to, czy w ostatnim
roku przeprowadziły zwolnienia grupowe lub zamierzają
je uruchomić, czy podwyższały pensje, czy wręcz je obcinały. Pytania dotyczyły również kwestii zatrudnienia nowych oraz zwalniania
obecnych pracowników. Pytano również ile osób w danej firmie
pracuje i jaka część z nich ma etat, a jaka pracuje na umowie
śmieciowej. Na podstawie szczegółowego wywiadu przygotowano
ranking 50 najlepszych pracodawców w dobie pandemii. Grupa
Enea oceniona została bardzo pozytywnie, ulokowana została na 6.
miejscu zestawienia. Jest to najlepiej oceniona firma w branży
energetycznej. Liczba pracowników, którzy ją zasilają to 17 525
osób.
Spółki Grupy Kapitałowej Enea poza udzielaniem wsparcia finansowego i materialnego placówkom, które najbardziej potrzebowały pomocy w czasach pandemii koronawirusa, wspierają również
swoich pracowników. Objęci zostali opieką i pewnością w zakresie
stabilnego zatrudnienia bez negatywnych zmian w kwestiach wynagrodzenia.

W artykule niestety nie wspomniano o tym jak ważną rolę w wywalczeniu godnych warunków pracy odegrały związki zawodowe
z GK Enea, negocjując w 2019 r. Umowę Społeczną- dającą między innymi 7 letnie gwarancje zatrudnienia, corocznie negocjując
podwyżki wynagrodzeń oraz walcząc z umowami śmieciowymi.

12.05.2021 Enea -wyniki
finansowe
i operacyjne za I kwartał br.

W związku z przyjęciem przez zarząd
Enei 11 maja br. informacji o wstępnych wynikach finansowych i opera-

cyjnych Grupy Kapitałowej Enea za I kwartał 2021 r., spółka przekazała do publicznej wiadomości wstępne wyniki.
Skonsolidowane wyniki finansowe GK Enea za I kwartał 2021 r.:
- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 5 046 mln zł,
- EBITDA: 923 mln zł,
- Zysk przed opodatkowaniem: 505 mln zł,
- Zysk netto okresu sprawozdawczego: 406 mln zł,
- Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej:
386 mln zł.
Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:
- Wydobycie: 164 mln zł,
- Wytwarzanie: 367 mln zł,
- Dystrybucja: 369 mln zł,
- Obrót: 47 mln zł.
Wybrane dane operacyjne:
- Produkcja węgla netto: 2,6 mln ton,
- Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 6,1 TWh,
- Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 5,2 TWh,
- Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 6,3 TWh.
Wynik EBITDA osiągnięty przez GK Enea w I kwartale 2021 r.
jest pochodną m.in. następujących czynników (w porównaniu do I
kwartału 2020 r.):
- W Obszarze Wydobycie wyższy wynik EBITDA wynika głównie z
zwiększonej sprzedaży węgla, częściowo skompensowanej niższą
ceną sprzedaży.
- W Obszarze Wytwarzanie znaczący spadek wyniku EBITDA odnotowano w Segmencie Elektrowni Systemowych, na co wpływ miał
spadek marży na wytwarzaniu oraz marży na obrocie i Rynku Bilansującym, przy jednoczesnym uzyskaniu przychodów z Rynku Mocy.
- W Segmencie Ciepło odnotowano wzrost wyniku EBITDA, natomiast w Segmencie OZE niewielki spadek.
- W Obszarze Dystrybucja wzrost wyniku EBITDA jest efektem
wyższej marży z działalności koncesjonowanej, na którą wpływ miały
m.in. wyższe przychody ze sprzedaży usług dystrybucyjnych, niższe
koszty zakupu usług przesyłowych i dystrybucyjnych, niższe koszty
zakupu energii elektrycznej na potrzeby różnicy bilansowej.
- W Obszarze Obrót niższy wynik EBITDA wynika głównie ze
spadku średniej ceny sprzedaży energii, aktualizacji wyceny kontraktów CO2, zmiany rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia
oraz ze wzrostu kosztów obowiązków ekologicznych, przy jednoczesnym spadku średniej ceny zakupu energii.
Jednostkowe wyniki finansowe Enei za I kwartał 2021 r.:
- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 1 813 mln zł,
- EBITDA: 20 mln zł,
- Zysk przed opodatkowaniem: 21 mln zł,
- Zysk netto okresu sprawozdawczego: 45 mln zł.
Ostateczne wyniki GK Enea za I kwartał br., zostały przedstawione
28 maja 2021 r.: Grupa Enea zarobiła w pierwszym kwartale br.
406 mln 412 tys. zł, przy przychodach w wysokości 5 mld 41 mln
269 tys. zł Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 385 mln 564 tys. zł, wobec 444 mln 597 tys. zł w tym
samym okresie 2020 r.

12.05.2021 Powołano Ogólnopolski Komitet
Protestacyjno-Strajkowy w Energetyce.

Związki zawodowe działające w spółkach energetycznogórniczych, okołoenergetycznych i ciepłowniczych grup kapitałowych PGE, Tauron, Enea i Energa powołały we wtorek Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy. Związkowcy żądają m.in.
gwarancji pracowniczych w procesie transformacji energetyki.
Komitet ma być wspólną reprezentacją związków zawodowych z grup
energetycznych, a jego celem będzie - jak napisano w decyzji powołującej komitet - "prowadzenie działań związanych z odpowiednią
(Ciąg dalszy na stronie 6)
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ścieżką dojścia krajowej transformacji energetycznej".
Związkowcy domagają się m.in. gwarancji powstania Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy, będącego zabezpieczeniem dla
pracowników sektora energetyczno-górniczego, okołoenergetycznego i ciepłowniczego.
Strona społeczna opowiada się także za działaniami służącymi
"budowaniu suwerenności energetycznej kraju opartej na krajowych
zasobach", co - zdaniem związkowców - wiąże się z "rozwojem i
doinwestowaniem krajowego systemu energetycznego w oparciu o
konwencjonalne i stabilne bloki energetyczne".
Związki chcą również wprowadzenia odpowiednich zapisów, gwarantujących inwestycje w technologie umożliwiające rozbudowę
krajowej energetyki w dotychczasowych lokalizacjach. Postulują
wprowadzenie na szerszą skalę układów poligeneracyjnych, wpisujących się w założenia gospodarki o obiegu zamkniętym, z energetycznym wykorzystaniem odpadów.
Wśród związkowych postulatów jest także wdrożenie technologii
redukujących emisję dwutlenku węgla z istniejących jednostek
energetycznych i ciepłowniczych. Strona społeczna proponuje ponadto wsparcie dla rozwoju przemysłu karbochemicznego jako
gwaranta stabilności miejsc pracy, w oparciu o polskie zasoby
surowcowe.
"Powyższe ustalenia powinny być ustanowione i zagwarantowane
przed powstaniem i wydzieleniem spółek opartych na aktywach węglowych do nowo powstających podmiotów" - czytamy we wtorkowej
decyzji o powołaniu komitetu protestacyjno-strajkowego.
W połowie kwietnia resort aktywów złożył wniosek o wpisanie do
wykazu prac rządu programu transformacji sektora elektroenergetycznego, zakładającego, że do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego trafią aktywa związane z wytwarzaniem
energii z węgla od PGE, Tauronu i Enei. Obecnie grupy te są właścicielami 70 bloków węglowych. Projekt budzi sprzeciw związkowców, którzy m.in. obawiają się utraty miejsc pracy i likwidacji
grup, w których pracują. Chodzi zarówno o aktywa przeniesione
do NABE, jak i pozostałe, które - jak przypuszczają przedstawicie
strony społecznej, choć zaprzecza temu MAP i zarządy energetycznych spółek - mogłyby zostać skonsolidowane.
W końcu kwietnia wiceminister aktywów państwowych Artur
Soboń zadeklarował, że strona społeczna grup energetycznych
zostanie włączona w konsultacje dotyczące projektu wydzielenia
aktywów węglowych do odrębnego podmiotu.
"Jeśli strona społeczna będzie miała tutaj wątpliwości, będziemy je
brali pod uwagę i z całą pewnością przed przyjęciem tego programu
przez Radę Ministrów on będzie poprzedzony możliwością zgłaszania
uwag, ale także spotkaniami, podczas których będziemy mogli otwarcie porozmawiać o wszystkich wadach i zaletach tego rozwiązania" mówił 22 kwietnia w Katowicach wiceminister Soboń, który jest
również pełnomocnikiem rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego.

13.05.2021 Szczepienie Pracowników Obszaru
Gorzowskiego.

Enea Centrum
Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. zaprasza Naszych Pracowników z kadrowego obszaru gorzowskiego
na szczepienie przeciw COVID-19.
Miejsce szczepienia: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w
Gorzowie Wlkp., ul. Dekerta 1 66-400 Gorzów Wlkp.
Termin szczepienia: najbliższe dwa tygodnie (dokładny termin będzie uzgodniony z osobą zainteresowaną szczepieniem)
Szczepionka: Pfizer/AstraZeneca/Moderna –prosimy o wskazanie
preferowanej szczepionki w formularzu przesłanym na mailu służbowym.

14.05.2021 Będzie protest w sektorze
paliwowo-energetycznym!

Całkowity brak dialogu społecznego, ewidentne łamanie praw
pracowniczych i związkowych oraz realne zagrożenie utraty
miejsc pracy – to główne przyczyny protestu, do którego szykuje
się branża paliwowo-energetyczna. W siedzibie Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” w Katowicach odbyło się dzisiaj spotkanie przedstawicieli krajowych sekcji z
tych branż z udziałem przewodniczącego Komisji Krajowej Piotra
Dudy i członków Prezydium KK.
"Omówiliśmy najważniejsze sprawy dotyczące funkcjonowania sektora paliwowo-energetycznego, w którym w związku zapowiedziami,
a właściwie to już działaniami rządu w ramach transformacji energetycznej, narasta konflikt" – powiedział Jarosław Grzesik przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ
„Solidarność”.
Grzesik podsumował spotkanie krótko:
"Wobec całkowitego braku dialogu społecznego w naszych branżach, ewidentnego łamania praw pracowniczych i związkowych oraz
realnego zagrożenia utraty miejsc pracy, podjęto decyzję o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej".
Szef Sekretariatu zapowiedział, że w najbliższym czasie szczegóły
zostaną omówione przez sztab protestacyjno-strajkowy, a jego
decyzje zostaną ogłoszone podczas specjalnej konferencji prasowej
25 maja w warszawskiej siedzibie Związku.
Zaostrza się też sytuacja w grupie TAURON. 12.05.2021 r. po raz
kolejny przed siedzibą zarządu TAURON-u w Katowicach odbył
się tzw. protest samochodowy, a toczące się w tej atmosferze rozmowy zakończyły się fiaskiem.

16.05.2021 Piotr Duda: “Polski Ład” oceniamy z
ostrożnym optymizmem.
Niewiele o bezpieczeństwie energetycznym.
Rozwiązania zaproponowane w „Polskim Ładzie” przyjmujemy z
ostrożnym optymizmem.
Enea Operator
W ogólnym przekazie
Pracownicy Oddziału Dystrybucji Gorzów Wielkopolski mają
wiele z nich wychodzi
możliwość poddać się szczepieniu przeciwko COVID-19 od
naprzeciw postulatom
22.05.2021 r. w „Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w
„Solidarności”, ale jak
Gorzowie Wlkp. Spółka z O.O, ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów
w każdym takim przyWlkp.”.
padku „diabeł tkwi w
Proces szczepień I dawką będzie trwał około 2 tygodni.
szczegółach”. Dlatego
Szczepionki do wyboru: Moderna, Pfizer i Astrazeneca.
bardzo rzetelnie w ramach dialogu społecznego ocenimy konkretUWAGA:
ne projekty.
Pracownicy udają się na miejsce szczepienia we własnym zakresie. Pozytywnie należy ocenić zapowiedź zmian podatkowych, o które
Datę oraz godzinę szczepienia podamy w osobnej informacji w
od lat zabiega „Solidarność”. Chodzi m.in. o wyższą kwotę wolną
późniejszym terminie.
od podatku i podniesienie drugiego progu podatkowego oraz rozWszelkie dodatkowe informacje wraz z terminami szczepień w
wiązania premiujące osoby najniżej zarabiające. W tym emeryinnych lokalizacjach będą przekazywane na bieżąco na pocztę .
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tów. Podobnie kolejne wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci,
oraz osób starających się o swoje mieszkanie.
Z ostrożnym optymizmem oceniamy zapowiedź ograniczenia umów
śmieciowych. Jeśli rozwiązania – np. w stosunku do umów cywilnoprawnych – będą szły w kierunku ich cywilizowania, czyli oskładkowania na proporcjonalnym do dochodów poziomie, unifikowania praw, np. do urlopu, czy zwolnień lekarskich, to takie pomysły
są do zaakceptowania. Tak jak każde promujące wysokie standardy
zatrudnienia.
Niewiele usłyszeliśmy o bezpieczeństwie energetycznym mającym
kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego i codziennego życia Polaków. Wprawdzie przedstawiono ogólne zapowiedzi dotyczące transformacji energetycznej obejmującej wsparcie dla przedsiębiorstw energochłonnych, ale bez konkretów. To już dzisiaj rodzi
poważne napięcia, grożące wybuchem protestów w branżach paliwowo-energetycznych.
Cieszy zapowiedź zmian w prawie zamówień publicznych mających
wspierać polskich przedsiębiorców w postępowaniach kontraktowych.
Od lat wskazujemy na konieczność zmian w systemie wsparcia osób
pozostających bez pracy oraz reformy instytucji wpierających
rynek pracy. Mam nadzieję, że zarysowany obszar w prezentacji
„Polskiego Ładu” będzie spełniał nasze oczekiwania.
Niestety zarówno w wypowiedzi lidera większości parlamentarnej,
prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego, jak i premiera Mateusza
Morawieckiego nie usłyszeliśmy nic w kwestiach emerytur stażowych, szczególnie oczekiwanych przez ciężko pracujących Polaków. Zapowiedziane preferencje podatkowe dla osób osiągających
uprawnienie emerytalne wzmacniają motywację do kontynuacji aktywności zawodowej, więc tym bardziej należy dać możliwość wyboru dla tych którzy mają wieloletnie okresy pracy (40 letnie dla
mężczyzn i 35 letnie dla kobiet) i zgromadzili odpowiedni kapitał
emerytalny.
Całkowicie zabrakło zapowiedzi dotyczących podniesienia poziomu edukacji. Jeśli ten program ma podnieść nasze społeczeństwo
cywilizacyjnie, brak inwestowania w rozwój indywidualny jego obywateli jest w naszej ocenie poważnym zaniedbaniem.
Podsumowując, NSZZ „Solidarność” na każdym etapie wdrażania
„Polskiego Ładu” będzie aktywnym partnerem w dialogu i wypracowywaniu konkretnych projektów. Tym bardziej, że na niektóre
rozwiązania czekaliśmy nawet kilkanaście lat. Całość oceniamy z
ostrożnym optymizmem, mając świadomość, że od haseł do konkretnych rozwiązań droga jest jeszcze daleka. Szczególnie, że jakość dialogu społecznego w wykonaniu rządu, w ostatnich dwóch
latach znacząco się pogorszyła.
Piotr Duda Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność

Rozpoczynając spotkanie Prezes P. Szczeszek ponownie nawiązał do
ciężkiej i złożonej sytuacji w jakiej znajduje się cała branża energetyczna. Nakreślił ryzyka jakie wynikają z braku rynku mocy,
oraz inne zagrożenia wynikające z transformacji energetyki. Jak
podkreślono w całej GK Enea szuka się oszczędności, żeby zabezpieczyć przyszłość Pracowników i całej Grupy Kapitałowej.
Następnie podsumowano wcześniejsze propozycje stron jakie padały w czasie poprzednich negocjacji, czyli wzrost płac zasadniczych
od 1 stycznia 2022 r. realizujący podwyżki płac zasadniczych w
latach 2021 i 2022 i wypłatę jednorazową płatną w czerwcu 2021 r.
Podczas negocjacji i wątków oszczędzania w całej GK Enea, strona społeczna podniosła kwestię bardzo kosztownej nowej siedziby
i Spółki Enea Nowa Energia oraz sponsoringów Enea. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że w przypadku niekorzystnych rozstrzygnięć
dotyczących runku mocy wszelki sponsoring zostanie wstrzymany.
Kilkukrotne przerwy i postąpienia zbliżyły strony do zawarcia
porozumienia płacowego. Strona społeczna obniżyła swoje oczekiwania odnośnie podwyżek płac zasadniczych na lata 2021 i 2022 400 zł, ale w zamian za to złożyła propozycję wyższej premii płatnej w czerwcu-1500 zł, oraz jednakową wysokość Nagrody na
Dzień Energetyka w GK Enea-2000 zł. z jednoczesnym powrocie
do negocjacji wypłat jednorazowych we wrześniu 2021 r.
Po kolejnej przerwie strona pracodawcy złożyła projekt porozumienia płacowego zawierającego propozycję warunkującą podwyżkę
płac zasadniczych za 2022 r.-200 zł. od oddalenia przez Sąd Unii
Europejskiej skargi na decyzję Komisji Europejskiej zatwierdzającej polski rynek mocy oraz wyższego niż 3,4 % wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.
Taka propozycja dla strony społecznej była nie do przyjęcia.
Kolejne przerwy oraz przytaczane przez stronę związkową argumenty nie przekonały Zarządu. Po prawie pięciu godzinach negocjacji Prezes P. Szczeszek przerwał negocjacje i wyznaczył ich
kontynuację na 25 maja 2021. Niestety ten termin nie został dotrzymany...
Niestety determinacja strony związkowej i kolejne ustępstwa w
ciągu kilkugodzinnych niegocjacji nie doprowadziły do zakończenia negocjacji płacowych w Enea S.A.

18.05.2021 Potężna awaria w polskiej energetyce.
Z systemu wypadło prawie 4 GW.

17.05.2021 Sytuacja pandemiczna
w Grupie Enea.

W ostatnim tygodniu 24 Pracowników naszej Grupy otrzymało
pozytywne wyniki testu na koronawirusa. Do tej pory w całej Grupie zachorowało 2 733 osoby. Mamy 2 678 ozdrowieńców, do tego
grona w ciągu ostatnich siedmiu dni dołączyło 46 osób.
Sytuacja w Enea Operatorze.
Liczba Pracowników objętych kwarantanną GIS- 10. Aktualna liczba Pracowników ze stwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2-11.
Liczba Pracowników ze stwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2
od początku epidemii-846
Źródło Intranet Enea.

17 maja 2021 r. po południu, w wyniku zadziałania zabezpieczeń na
stacji rozdzielczej w Rogowcu pod Bełchatowem, należącej do Polskich Sieci Elektroenergetycznych, nastąpiło awaryjne wyłączenie
10 bloków energetycznych w Elektrowni Bełchatów o łącznej mocy około 3900 MW.
W nocy z 17-18 maja 2021 r. przywrócono działanie 6 bloków
energetycznych nr 3, 4, 5, 9, 10, 11. Bez zakłóceń energię elektryczną produkował też blok o najwyższej mocy, który podłączony jest
stacji Trębaczew pod Działoszynem.
17.05.2021 CD negocjacji płacowych w Enea S.A. do
Obecnie na terenie elektrowni łącznie pracuje już osiem bloków
energetycznych. Zespół specjalistów cały czas pracuje w elektrowni
W Enea S.A. odbyła się
nad przywróceniem do działania wszystkich wyłączonych awaryjnie
szósta tura negocjacji
bloków energetycznych.
płacowych , których
Jak zapewniła rzeczniczka Polskich Sieci Elektroenergetycznych
celem jest uzgodnienie
Beata Jarosz-Dziekanowska, krajowy system energetyczny pracuje
zasad polityki płacowej
stabilne. "Nie są przewidywane żadne braki. Jako operator systemu
w Spółce w 2021 r. Nego- mamy rezerwę, która jest wymagana i możemy korzystać z importu
cjacje ze względu na paawaryjnego" – zaznaczyła.
nującą pandemię odbyły
Elektrownia Bełchatów jest największym dostawcą energii eleksię w trybie mieszanym
trycznej w Polsce. Produkuje ponad 20 proc. krajowej energii.
(stacjonarnie i zdalnie). Prezes Paweł Szczeszek i większość strony
Trafia ona do 11,5 mln gospodarstw domowych. Moc pracujących
społecznej uczestniczyła w spotkaniu w formie wideo-konferencji.
(Ciąg dalszy na stronie 8)
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na terenie elektrowni bloków wynosi 5298 MW.
W ocenie Janusza Steinhoffa, byłego wicepremiera, ministra gospodarki i eksperta rynku energetycznego, awaria w Bełchatowie
to sygnał ostrzegawczy dla polskiej energetyki.
"Od dawna powtarzam, że musimy więcej inwestować w sieci przesyłowe i dystrybucyjne. Ostatnio te prace przyspieszyły, jednak nie ma
co spoczywać na laurach. Cały nasz system energetyczny wymaga
głębokiej przebudowy i to tempo musi być naprawdę dynamiczne.
Nie ma czasu do stracenia, bo to największe wyzwanie dla całej gospodarki. Za opóźnienia w modernizacji zapłacą firmy utratą konkurencyjności na globalnych rynkach i odbiorcy indywidualni
w wyższych rachunkach" - mówi Steinhoff.
Skąd brać na to pieniądze? W polskim systemie wysokość opłat
przesyłowych i dystrybucyjnych określa Urząd Regulacji Energetyki. Urząd analizuje tzw. koszty uzasadnione, przedstawiane przez
producentów i największego państwowego operatora sieci - Polskie
Sieci Energetyczne.
Rachunki w górę
URE z jednej strony musi mieć w polu widzenia konsumenta, który
płaci za to w swoich rachunkach, ale musi uwzględniać potrzeby
inwestycyjne. Czy w związku z awarią należy się spodziewać, że
rachunki pójdą w górę, bo potrzeba modernizacyjna dała o sobie
znać w tak gwałtowny sposób?
" Oczywiście, że rachunki będą rosły, bo rosną cały czas koszty wytwarzania energii z węgla (w Polsce to 70 proc. całkowitej energii)
przez opłaty za emisję CO2. Te potężne pieniądze spowodowały przecież dwukrotny wzrost kosztów przez ostatnie 4 lata. Za to płacą
i jeszcze zapłacą konsumenci. Do tego jeszcze trzeba doliczyć modernizację sieci. Nie da się tego uniknąć. Czeka nas bardzo trudny czas,
jeśli chodzi o zaopatrywanie w energię elektryczną" - podsumowuje
Steinhoff.
W ocenie Remigiusza Nowakowskiego, byłego prezesa Tauron
Polska Energia, obecnego prezesa Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych, awaria w Bełchatowie to dopiero zapowiedź
poważniejszych problemów.

19.05.2021 Program transformacji elektroenergetyki wpisany do programu prac rządu

programu rządowego. Jeśli nastąpi decyzja Rady Ministrów, przystąpimy do faktycznej konsolidacji; chcielibyśmy ją zakończyć z
końcem przyszłego roku - poinformował Soboń podczas posiedzenia
podkomisji.
"Przyjęcie tego programu będzie poprzedzało już praktyczną separację, konsolidację aktywów węglowych" - mówił wiceminister, przypominając, że program transformacji elektroenergetyki został przygotowany w MAP, we współpracy z doradcami.
Resort aktywów państwowych chce, by rozliczenie planowanej
transakcji (przekazania aktywów do NABE - PAP) było poprzedzone wyceną i badaniem due diligence, natomiast sama NABE
byłaby spółką prawa handlowego, w stu procentach należącą do
Skarbu Państwa. "Poprzez rozliczenie mam na myśli oczywiście
alokowanie długu i określenie wartości tej transakcji" - sprecyzował
wiceszef MAP.
Realizacja rządowego programu - jak ocenił - spowoduje, że spółki
elektroenergetyczne "będą mogły z jednej strony inwestować w źródła (...) nisko- i zeroemisyjne, zaś z drugiej strony całość procesu
będzie można zaplanować, rozłożyć w czasie i zapewnić w systemie
bezpieczeństwo energetyczne dla poszczególnych jednostek".
Jak wcześniej informowało MAP, wydzielenie bloków węglowych z
grup energetycznych ma odbyć się przez nabycie przez Skarb Państwa aktywów związanych z wytwarzaniem energii w jednostkach
węglowych. Wśród nabywanych aktywów znajdą się również kopalnie węgla brunatnego, nie będą natomiast nabywane aktywa związane z wydobyciem węgla kamiennego. Przedmiotem wydzielenia
nie będą też elektrociepłownie opalane węglem.
Projekt przewiduje, że PGE, Enea oraz Tauron wskażą po jednej
spółce, wokół której dokonają integracji swych aktywów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej z węgla. Następnie
Skarb Państwa nabędzie od nich udziały w tych podmiotach i dokona ich integracji w ramach jednego podmiotu. Integratorem ma
być PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, która zacznie
działać jako spółka pod nazwą Narodowa Agencja Bezpieczeństwa
Energetycznego.

19.08.2021 Enea sponsorem strategicznym
Polskiego Związku Zapaśniczego

Enea oraz Polski Związek
Zapaśniczy rozpoczęły
współpracę, której celem
jest promocja sportu zapaśniczego w Polsce oraz rywalizacji ligowej z udziałem najlepszych zawodniczek i zawodników. Wsparcie Enei zapewni zawodnikom stabilizację niezbędną do przygotowań i startów w najważniejszych imprezach sportowych tego roku.
Enea będzie wspierać polskich zapaśników w drodze po sukcesy
m.in. na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio w 2021 roku. Celem
współpracy jest bowiem zapewnienie optymalnych warunków do
przygotowania polskiej kadry do najważniejszych imprez sezonu.
Zapaśnicy zdobyli już w dotychczasowych startach w igrzyskach
olimpijskich 26 medali, w tym 5 złotych, 9 srebrnych i 12 brązowych.
Program transformacji sektora elektroenergetycznego, zakładają- Enea będzie także wzmacniać popularyzację sportu zapaśniczego
cy m.in. wydzielenie aktywów wytwórczych opartych na węglu do w Polsce w ramach programu „Zapasy w każdej szkole”. To piloodrębnego podmiotu, został wpisany do programu prac rządu.
tażowy program, który wprowadzi raz w tygodniu do wychowania
Jego realizacja - po akceptacji Rady Ministrów - potrwa do końca fizycznego zajęcia z zapasów. Projekt będzie prowadzony w wybra2022 r. - poinformował wiceszef MAP Artur Soboń.
nych 50 szkołach na terenie działania Grupy Enea. Jego celem jest
"Dzisiaj jest ważny moment; właśnie wróciłem z zespołu programo- wskazanie korzyści jakie niesie za sobą wdrożenie elementów treningu
wania prac rządu - podjęliśmy decyzję o tym, że wpisujemy do prac
zapaśniczego do lekcji wychowania fizycznego.
rządu program wydzielenia aktywów węglowych do odrębnego pod"W zapasach dużą rolę odgrywa nie tylko siła, ale także zręczność,
miotu, program transformacji sektora elektroenergetycznego w Pol- inteligencja, instynkt zawodnika oraz energia. To właśnie cenimy w
sce" - powiedział wiceminister podczas wtorkowego posiedzenia sej- tym sporcie i to chcemy przekazywać dzieciom i młodzieży. Doceniamowej podkomisji stałej ds. sprawiedliwej transformacji.
my ogromne zaangażowanie zawodników i to, że odnoszą sukcesy na
16 kwietnia br. Ministerstwo Aktywów Państwowych złożyło
arenie międzynarodowej. Z dumą rozpoczynamy współpracę, która,
wniosek o wpisanie do wykazu prac rządu programu transforma- mam nadzieję, pomoże zapaśnikom osiągać jeszcze lepsze wyniki i
cji sektora elektroenergetycznego. Zakłada on, że do Narodowej
zdobywać kolejne medale "− powiedział Tomasz Szczegielniak,
Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) trafią aktywa
wiceprezes Enei ds. korporacyjnych.
związane z wytwarzaniem energii z węgla od PGE, Tauronu i Enei - Enea wspiera zarówno sporty zawodowe, jak i młodzieżowe. Jest
obecnie grupy te są właścicielami łącznie 70 bloków węglowych. Do sponsorem tytularnym m.in. drużyn siatkarskich i koszykarskich
NABE trafią też kopalnie węgla brunatnego, nie będzie tam nato- w północno-zachodniej Polsce oraz dwóch imprez triathlonowych:
miast kopalń węgla kamiennego.
Enea Ironman 70.3 Gdynia oraz Enea Bydgoszcz Triathlon. Edu"Spółka (do której trafią węglowe aktywa wytwórcze - PAP) miałaby kację sportową dzieci promuje w ramach projektu Enea Akaderoboczą nazwę Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego mia Sportu. Jest też sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego
- jako jeden odrębny podmiot. Natomiast perspektywa czasowa jest
i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej oraz Polskiego Związku Totaka, że w tej chwili będziemy konsultować tę propozycję w postaci
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warzystw Wioślarskich i Polskiego Związku Tenisa Stołowego.
Ambasadorską marki jest Natalia Partyka, utytułowana zawodniczka tenisa stołowego i wielokrotna medalistka Igrzysk Paraolimpijskich.

23.05.2021 Aktualna sytuacja
pandemiczna w GK Enea.

20.05.2021 Prezes Enea
Operatora
odwołany ze stanowiska.

W ostatnim tygodniu 18 pracowników naszej Grupy otrzymało
pozytywne wyniki testu na koronawirusa. Do tej pory w całej Grupie zachorowało 2 751 osób. Mamy 2 706 ozdrowieńców, do tego
Rada Nadzorcza Enea Operator 20 maja
grona w ciągu ostatnich siedmiu dni dołączyło 28 osób.
2021 r. odwołała Andrzeja Kojro ze stano- Sytuacja w Enea Operatorze: Liczba Pracowników objętych kwawiska Prezesa Zarządu. A.Kojro pełnił
rantanną GIS-4, Aktualna liczba Pracowników ze stwierdzonym
funkcję Prezesa od 11 lipca 2016 r.
zakażeniem SARS-CoV-2-6, Liczba Pracowników ze stwierdzoJednocześnie Rada Nadzorcza powierzyła
nym zakażeniem SARS-CoV-2 od początku panemii-850.
obowiązki Prezesa Zarządu spółki Wojcie- W całym kraju realizowany jest powszechny program szczepień
chowi Drożdżowi, Wiceprezesowi ds. Inno- przeciw COVID-19. Jako firma pozostajemy w kontakcie z placówwacji i Logistyki.Po odwołaniu A.Kojro Zarząd Enea Operatora
kami medycznymi, które prowadzą akcję szczepień w ramach narodopracuje w składzie: Wojciech Drożdż - v-ce prezes zarządu ds.
wego programu. Będziemy służyć wsparciem w przypadku pojawienia
innowacji i logistyki Enea Operator Sp. z o. o. ,p.o. Prezesa Zarzą- się możliwości szczepienia pracowników naszej Grupy za ich pośreddu Michał Cebula - v-ce prezes zarządu ds. Pracowniczych Marek nictwem.
Szymankiewicz -v-ce zarządu ds. infrastruktury sieciowej
Źródło-intranet Enea.

24.05.2021 Obradowała KP NSZZ Solidarność
Enea Gorzów Wlkp.

21.05.2021 Kontynuacja negocjacji
płacowych w Operatorze

Po prawie dwumiesięcznej przerwie kontynuowano negocjacje,
których celem jest uzgodnienie zasad polityki płacowej w Enea
Operatorze (EO). Rozmowy ze względu na panującą pandemię odbyły się w trybie mieszanym (stacjonarnie i zdalnie). Rozpoczynając
negocjacje p.o. prezesa EO Wojciech Drożdż poinformował o
wczorajszej decyzji Rady Nadzorczej EO -odwołaniu prezesa
Andrzeja Kojro. Na pytanie strony społecznej o powody odwołania prezesa, padła odpowiedź, że zarząd nie uczestniczył w posiedzeniu Rady Nadzorczej EO.Negocjacje płacowe rozpoczęły się od
przypomnienia „króliczka” na Święta Wielkanocne, oraz prośbie
zrelacjonowania negocjacji u „mamusi”, które mają duży wpływ
na politykę płacową w całej Grupie Kapitałowej Enea.Po dyskusji
dotyczącej omawianych parametrów negocjacji płacowych (płaca
zasadnicza, wypłaty jednorazowe) ogłoszono dwugodzinną przerwę
(uzgodnienia korporacyjne).Po przerwie strona pracodawcy przedstawiła swoją propozycję bazującą na ustaleniach w Enea S.A. Po
krótkiej dyskusji uzgodniono wypłatę premii jednorazowej (1500
zł) oraz kontynuację rozmów dotyczących podwyższenia płac zasadniczych w przyszłym tygodniu (25.05.2021r.) Wypłata premii
nastąpi razem z wynagrodzeniem za maj 2021 r.

Po 9 miesiącach przerwy spowodowanej pandemią koronawirusa
spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność
Enea Gorzów Wlkp. (KPG). Tak długa przerwa nie oznacza tego, że
przez ten czas zawiesiliśmy działalność związkową, tym bardziej,
że strona rządowa i pracodawcy dbali o to byśmy mieli co robić.
Korzystając z komunikatorów elektronicznych podejmowaliśmy decyzje przyjmując uchwały i stanowiska, które teraz i zgodnie z
naszym prawem związkowym odczytaliśmy i potwierdziliśmy
składając stosowne podpisy pod dokumentami. Spotkanie odbyło
się w trybie mieszanym- stacjonarnie i zdalnie. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: -pełniący obowiązki Prezesa Enea Operatora- Wojciech Drożdż, członek zarządu Enea Operatora- Michał
Cebula, członek Zarządu Enea Serwis- Piotr Bogusławski, Dyrektor Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp.-Marek Rusakiewicz,
Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność
Enea -Krzysztof Nawrocki. Zaproszeni Goście często zabierali głos
w poszczególnych tematach omawianych na zebraniu.

Uczestnicy spotkania minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych Naszych Kolegów i Ludzi Solidarności. Niestety od Zjazdu Delegatów
czyli od września 2020 r. uczestniczyliśmy w 10 pogrzebach…
Program zebrania był bardzo obszerny ale na pewno nie wyczerpał wszystkich ważnych tematów z , którymi przychodzi nam się
zmierzyć w obecnym czasie. Przedstawiciele Zarządu Enea Operatora przedstawili zmiany jakie zapadły w ostatnim czasie w zarządzanej przez nich Spółce po odwołaniu Prezesa Andrzeja Kojro.
(Ciąg dalszy na stronie 10)
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rów. Standaryzacja robiona kilka lat temu nie odpowiada obecnym
Wojciech Drożdż z ramienia zarządu będzie pełnił funkcję opiekuna uwarunkowaniom związanym między innymi z fotowoltaiką. SuOddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. i zastąpi na tym stanowisku gerowana większa niezależność Dyr. Oddziałów Dystrybucji. DyMichała Cebulę.
rektorzy mogliby na bieżąco reagować na takie sytuacje. -Odp. Temat
zostanie przedstawiony na Zarządzie EO. -Departament Usług
Pomiarowych, plany stworzenia niezależnego podmiotu. Miałoby
to pociągnąć za sobą skutki społeczne, między innymi zmiana miejsca pracy. -Odp. nie jest realizowany taki temat.
-Enea Serwis. 1.Ograniczenia inwestycyjne EO oraz transformacja energetyki stwarza realne zagrożenia dla przyszłości Enea
Serwis. Wskazane jak najszybsze przejęcie przez EO tej Spółki.
Odp.-Decyzje w tym temacie leżą po stronie Enea S.A.
2.Współpraca z Dyr. Oddziału w Gorzowie. Podjęte działania mają poprawić tą współpracę.
-Enea Logistyka (EL). 15 września 2020 Enea S.A. aportem przekazała majątek Spółki do EO. Tym sposobem EL stała się Spółką
Córką EO. Wchłonięcie EL w struktury EO planowane jest na
początek 2022 r.
Ważniejsze tematy obrad KPG:
-Enea Centrum (EC). Omówiono tematykę związaną z pracą zdalną
1. Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego zebrania KPG i hybrydową. Wszyscy czekamy na rozwiązania dotyczące tego temaPrzyłęsko 9 lipca 2020r.
tu nad którymi aktualnie pracuje Rada Dialogu Społecznego. Rekla2. Sprawozdanie z działalności od ostatniego zebrania. Przew.
macje związane w większości z mikro-instalacjami. Ich ilość przeKrzysztof Gonerski zrelacjonował najważniejsze wydarzenia jakie
rasta możliwości ich rozpatrzenia przy takich obsadach kadromiały miejsce od Zjazdu Delegatów -4 września 2020 r.
3.Zielony „Ład”-transformacja energetyki. Zebrani zapoznali się z wych. Przeterminowane odwołania pociągają za sobą płacenie kar.
Temat zasygnalizowany dla Zarządu EC, trwają procedury nazałożeniami zmian w energetyce zawartymi w przyjętej przez
rząd Polityce Energetycznej Państwa do 2040 r. (PEP 2040) oraz prawcze.
planami ogłaszanymi w różnych publikatorach. Naszym zdaniem 8-Emerytury Stażowe. Prezydent Andrzej Duda nie wywiązuje się
z Umowy Programowej zawartej z NSZZ Solidarność, dlatego
wygaszanie energetyki opartej na węglu zagraża bezpieczeństwu
Komisja Krajowa podjęła decyzję o złożeniu obywatelskiego proenergetycznemu Polski. Bezkrytyczne przyjmowanie decyzji
jektu ustawy, który umożliwiałby przejście na emeryturę po przeurzędników Unii Europejskiej prędzej czy później skończy się
pracowaniu 35 lat przez kobiety i 40 lat przez mężczyzn. Do złożeblackoutem. Bardzo negatywnie oceniamy dialog w sektonia projektu ustawy do Sejmu niezbędne jest zebranie 100 tys. podrze prowadzony przez Ministerstwo Aktywów Państwowych . Dialog praktycznie nie istnieje. Rozmawia się tylko z bran- pisów. Niedługo zaczniemy akcję zbierania podpisów.
9-Imprezy organizowane przez związek. Odmrażanie gospodarki
żą wydobywczą, gdzie zawarto nawet Umowę Społeczną. Jeżeli
zostanie przyjęta chora preferowana przez ekoterrorystów trans- pozwoli też na odmrażanie działalności związkowej związanej z
formacja energetyczna spowoduje to zagrożenie dla miejsc pracy organizacją -wyjazdów integracyjnych, -pielgrzymek, -imprez
i inne skutki społeczne, które dotkną nie tylko górników. Jeżeli w sportowych, -wycieczek. Mile widziane podejmowanie się organizacji takich działalności.
procesie transformacji nie zostaną odpowiednio zabezpieczo10-Sprawy różne- wolne wnioski. W tym punkcie zebrania poruszone nasze miejsca pracy mimo wciąż panującej pandemii podejno dwa tematy: -Umowa z PZU dotycząca medycyny pracy. Przedmiemy stosowne działania w tym również protesty.
4.Protesty branży energetycznej. Brak dialogu w tak ważnym
stawiono zakres umowy. Ewentualne problemy z jej realizacją należy
procesie jakim jest transformacja energetyki powoduje protesty w zgłaszać naszym przedstawicielom. Wybory Społecznych Inspektoposzczególnych grupach energetycznych. 27-28 maja 2021r. obrado- rów Pracy (SIP). Regulamin wyborów SIP opracowany przez NSZZ
wać będzie Krajowa Sekcja Energetyki NSZZ Solidarność i praw- Solidarność do dnia dzisiejszego nie został uzgodniony z innymi
dopodobnie podejmie decyzje o ogólnopolskiej akcji protestacyjorganizacjami związkowymi. Jeżeli temat będzie się dalej ślimaczył,
nej w tym również manifestacjach w różnej części Polski. Członko- podejmiemy się sami zorganizowania tych wyborów.
wie KP G deklarują swój udział w każdej ogłoszonej akcji proteZ braku czasu wiele innych tematów nie zostało rozpatrzonych.
stacyjno-strajkowej, której celem będzie obraona naszych miejsc
Konieczne jest zorganizowanie dwudniowego posiedzenia KPG.
pracy, i o to samo będziemy apelować do wszystkich
Wstępnie uzgodniono jego termin. Miejsce zebrania wybierze PrezyPracowników.
dium KPG.
5.Negocjacje płacowe 2020 i 2021 w Spółkach GK
Enea. Przedstawiono efekty negocjacji i zawarte porozumienia
25.05.2021 -Demonstracja energetyków w
płacowe w 2020 r. oraz przebieg negocjacji w 2021 r. oraz propoWarszawie-9 czerwca 2021 r.
zycje jakie aktualnie leżą na stole negocjacyjnym.
6.Wspólna Działalności Socjalna w 2021 (WDS). Przypomniano
uzgodniony w marcu 2021 preliminarz WDS oraz jego parametry. Decyzje o odmrożeniu całej działalności socjalnej zawartej w
Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy (ZUZP) zapadną na spotkaniu z administratorem WDS 2 czerwca 2021 r.
7. Sytuacja w Spółkach GK Enea:
-Enea Operator. Korzystając z obecności Zarządu Operatora oraz "Wobec wizji utraty bezpieczeństwa energetycznego i suwerenności
Dyrektora OD Gorzów członkowie KP mieli możliwość uzyskania energetycznej, wczoraj sztab protestacyjno-strajkowy Krajowego
bezpośrednich odpowiedzi na zadawane pytania, które dotyczyły: Sekretariatu Górnictwa i Energetyki podjął decyzję o czynnej akcji
-działań oszczędnościowych i nową strukturą opartą na Rejonach protestacyjnej" - poinformował we wtorek na konferencji prasowej
Dystrybucji ( likwidacja Oddziałów Dystrybucji) -Odp. temat po- szef Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ
jawił się na zarządzie ale aktualnie nie jest rozważany. -Pisma do "Solidarność" Jarosław Grzesik.
Enea S.A. kierowane są do RD Sulęcin. Oprócz swoich normalnych Manifestacja ma się odbyć 9 czerwca w Warszawie o godz. 12.
Dodał, że Solidarność chce pikietować przed przedstawicielstwem KE
obowiązków komórka administracyjna musi przyjmować i obraw Warszawie, a także przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów
biać około 100 listów dziennie kierowanych do Enea S.A. – odp.
temat nieznany do rozpoznania. Środki trwałe i ich archiwizacja oraz ministerstwami - rozwoju, pracy i technologii, a także aktywów państwowych.
w systemach informatycznych. Wskazana aktualizacja systemów W Warszawie protestować będą miedzy innymi związkowcy z
Odp. temat do rozważenia. -Praca w nadgodzinach tylko za wolne?-Odp. Wcześniej w czasie szczytu pandemii były takie sugestie, Turowa - Jarosław Grzesik. Ma być ona zorganizowana "wobec
wizji utraty bezpieczeństwa energetycznego Polski" - dodał.
obecnie nie ma takich wytycznych, o zapłacie bądź wysłaniu na
wolne decyduje bezpośredni przełożony.-OZE na SN. Przyłączanie Zdaniem Grzesika, szef MRPiT Jarosław Gowin odpowiada m.in.
za brak dialogu ze stroną społeczną. Z kolei w przypadku MAP
kolejnych instalacji wymusza modernizacje między innymi GPZtów.-Odp. Temat zostanie przekazany vice Prez. EO- M. Szyman- Solidarność podkreśliła, że to ministerstwo odpowiada za obecny
bałagan, jaki jest w energetyce.
kiewiczowi.- Braki kadrowe w komórkach majątku sieciowego i
eksploatacyjnych, brygada lokalizacja uszkodzeń kabli musi przy(Ciąg dalszy na stronie 11)
jeżdżać do Gorzowa z Międzychodu. Nie ma kim obsadzać dyżu-
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26.05.2021 Obradował ZR Gorzów
NSZZ Solidarność

W drugiej części zebrania ZRG uczestniczyli Wojewoda Lubuski
Władysław Dajczak oraz Ireneusz Madej v-ce prezes Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
Wojewoda przedstawił działania Urzędu w okresie pandemii. Krótko podsumował też pracę Szpitali w Województwie. Przedstawił też
plany związane z obchodami rocznicowymi w Gorzowie- Manifestacja w Gorzowie z 31.08.1982 r. oraz 40 rocznica wprowadzenia
stanu wojennego. W. Dajczak odpowiadał też na pytania dotyczące
odmrożenia działalności służby zdrowia, dodatku Covidowego dla
personelu pomocniczego w szpitalach. Wojewoda obiecał też pomoc
przy dokończeniu dzieła zmarłego nagle Tadeusza HorbaczaPomnik Pacyfikacji Gorzowskiego Ursusa -16.12.1981.
I. Madej przedstawił programy prowadzone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska-Czyste powietrze i Moja woda. Zachęcał też członków ZRG do skorzystania w w/w programów.

26.05.2021r. Porozumienie płacowe w
Enea Operator
Po przejściu trzeciej fali pandemii koronawirusa po 8 miesiącach
przerwy w siedzibie związku w Gorzowie Wlkp. spotkali się członkowie Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność (ZR G).
Spotkanie rozpoczęła krótka modlitwa w intencji wszystkich Ludzi Solidarność którzy zmarli od ostatniego zebrania ZRG. Modlitwę prowadził ks. Andrzej Szkudlarek Kapelan Gorzowskiej Solidarności.
Przewodniczący ZRG Waldemar Rusakiewicz wręczył „Feniksa
za 2019 r.”- Przewodniczącemu NSZZ „Solidarność” w drezdeneckiej firmie Victaulic Polska Sp. z o.o. Jarosławowi Sauermanowi Wyróżnienie corocznie jest przyznawane za szczególne zasługi na
rzecz rozwoju Związku przez Zarząd Regionu Gorzowskiego
NSZZ „Solidarność”.
Kolejna tura negocjacji płacowych w Operatorze przyniosła spodziewane efekty. Zarząd Enei Operator oraz Strona Społeczna podpisały Porozumienie płacowe za 2021 i 2022 rok. Ustalono podniesienie stawek płac zasadniczych za rok 2021 od 1 stycznia 2022 r. o
200 zł. Ponadto, od dnia 1 stycznia 2022 r. nastąpi również wzrost
płac zasadniczych o kolejne 200 zł. dla Pracowników za 2022 rok,
jednak jest on uzależniony od wyroku Sądu Unii Europejskiej (I
instancja w ramach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej) w sprawie zaskarżenia decyzji Komisji Europejskiej, zatwierdzającej polski rynek mocy. W razie niekorzystnego wyroku
sprawa negocjacji przyrostu płac na 2022 rok będzie sprawą do
uzgodnienia zgodnie z zapisami ZUZP. Wzrost płac zasadniczych
dotyczy Pracowników, którzy są w zatrudnieniu w spółce na dzień
podpisania Porozumienia czyli 26 maja br. i pozostaną w zatrudnieniu
na dzień 1 stycznia 2022 r. oraz Pracowników, którzy będą w zatrudnieniu w Enei Operator na dzień 1 stycznia 2022 r. i pozostawali na
dzień zawarcia Porozumienia w zatrudnieniu w innej spółce GK Enea.
Następnie W. Rusakiewicz relacjonował posiedzenie Komisji Kra- Uzgodnienie wysokości nagrody z okazji Dnia Energetyka będzie
jowej NSZZ Solidarność (KK) w Warszawie głównie poświęcone
uzgodnione odrębnym porozumieniem , oczywiście przed dniem
było inicjatywie ustawodawczej „Emerytura za Staż”. Dokumenty
14 sierpnia. Dodatkowo, do 10 czerwca br. Pracodawca wypłaci
opracowane przez KK zostaną przesłanie do struktur NSZZ Soli- jednorazową nagrodę w wysokości 1500 zł. Pracownikom zatruddarność z prośbą o zbieranie podpisów pod tą inicjatywą.
nionym na dzień 21 maja br. i pozostającym w zatrudnieniu na
Sytuacja w branży energetycznej. Przew. NSZZ Solidarność Enea dzień jej wypłaty. Strony dialogu społecznego podpisały również
Gorzów K. Gonerski chronologicznie przedstawił działania związane Protokół Dodatkowy nr 15 do ZUZP w sprawie pakietu medycznego
z dołowaniem Polskiej Energetyki. Bezkrytyczne przyjmowanie
opłacanego przez pracodawcę.
decyzji urzędników Unii Europejskiej doprowadza do zachwiania
bezpieczeństwa energetycznego Polski. Dialog w sektorze
27.05.2021 MAP- harmonogram działań związaprowadzony przez Ministerstwo Aktywów Państwowych
nych z transformacją sektora energetycznego.
praktycznie nie istnieje. Jeżeli zostanie przyjęta chora preferowana przez ekoterrorystów transformacja energetyczna spowoduje
to utratę wielu dobrych miejsc pracy w energetyce.
Nabycie przez Skarb Państwa akcji wydzielonych z PGE, Tauronu
Energetycy mimo pandemii wyjdą na ulicę -9 czerwca 2021 w
i Enei spółek z aktywami węglowymi nastąpi w II/III kwartale
Warszawie planowana jest manifestacja.
2022 roku - wynika z projektu transformacji sektora elektroenergetycznego w Polsce, który Ministerstwo Aktywów Państwowych przedłożyło do konsultacji.
MAP opublikowało harmonogram działań związanych z transformacja sektora energetycznego.
- reorganizacja wewnętrzna spółek (IV kw. 2021/I kw. 2022),
- integracja spółek serwisowych niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania spółek wytwórczych wokółistniejących podmiotów w
oparciu o funkcjonujące struktury organizacyjne, infrastrukturę, zasoby, doświadczoną kadrę, sprawnie działające procesy i procedury,
- rozpoczęcie procesu due diligence (IV kw. 2021/I kw. 2022),
- wycena wydzielanych spółek (II kw. 2022),
- nabycie przez Skarb Państwa akcji/udziałów w spółkach (II/III kw.
(Ciąg dalszy na stronie 12)

str. 12 / Pod Napięciem 227 / 5 / 2021
(Ciąg dalszy ze strony 11)

2022),
"Nabycie przez Skarb Państwa od PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Enea, Tauron Polska Energia spółek zależnych zajmujących się
wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach
zasilanych węglem. Następnie odbędzie się integracja nabytych aktywów w jednej grupie kapitałowej będącej spółką ze 100-proc. udziałem Skarbu Państwa, funkcjonującej według zasad Kodeku spółek
handlowych" - napisano.
Przygotowany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych program transformacji zakłada wydzielenie z PGE, Tauronu i Enei
konwencjonalnych aktywów wytwórczych zasilanych węglem do
podmiotu będącego spółką ze 100 proc. udziałem Skarbu Państwa,
działającego pod nazwą Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).
Po wydzieleniu aktywów koncerny energetyczne skupią się na realizacji nisko i zeroemisyjnych inwestycji, a NABE będzie właścicielem wytwórczych aktywów węglowych i jego rolą będzie zapewnienie
niezbędnego bilansu mocy w systemie energetycznym. Będzie się
ograniczać do niezbędnych inwestycji odtworzeniowych i stopniowego odstawiania jednostek węglowych.
NABE będzie podmiotem w pełni samowystarczalnym, będzie
prowadziło jedynie inwestycje utrzymaniowe i modernizacyjne
niezbędne do utrzymania sprawności eksploatowanych bloków
węglowych. Wraz z podłączaniem do KSE nowych nisko- lub zeroemisyjnych źródeł wytwórczych, NABE będzie wycofywać z użytkowania eksploatowane bloki węglowe.
Jak podano, o ile będzie to konieczne ze względów technicznych,
NABE będzie współpracować z PGE, Eneą i Tauronem przy budowie nowych jednostek gazowych, a potencjalna współpraca będzie
dotyczyć udostępniania niezbędnej infrastruktury i będzie odbywać się
na zasadach rynkowych.
Projekt przewiduje, że koncerny energetyczne, po wydzieleniu wytwórczych aktywów węglowych, będą rozwijać swoją działalność
w oparciu o posiadane aktywa w obszarze dystrybucji, ciepłownictwa, obrotu oraz wytwarzania energii w nisko- i zeroemisyjnych
źródłach. W obszarze wytwarzania spółki skupią się na zapewnieniu
nowych mocy wytwórczych, które zastąpią w Krajowym Systemie
Elektroenergetycznym obecnie eksploatowane jednostki węglowe.
"Z uwagi na złożoność procesu wydzielenia w toku dalszych prac w
uzasadnionych przypadkach możliwe jest zmodyfikowanie pewnych
szczegółowych rozwiązań, nie wpływających na zasadniczy kierunek
przemian sektora elektroenergetycznego" - napisano w projekcie.
Uwagi do projektu można zgłaszać do 28 czerwca 2021 r
Tymczasem 12 maja odbyła się kolejna akcja protestacyjna pracowników Grupy Tauron Polska Energia.
Jak wskazywali uczestnicy akcji, pracownicy spółek wchodzących
w skład Grupy Tauron boją się o swoje miejsca pracy w związku z
zapowiadanym wydzieleniem aktywów węglowych z Grupy.
W ocenie "Solidarności" z Tauronu, zapowiadane zmiany doprowadzą do likwidacji tej Grupy, zwolnień pracowników, a także do
wzrostu cen energii dla konsumentów.

27-28.05.2021 Obradowała Rada KSE
NSZZ Solidarność-Manifestacja 9.06.2021

W Kazimierzu Dolnym po 7 miesiącach ponownie spotkali się
członkowie Rady Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ Solidarność.
(KSE). Minuta ciszy w intencji zmarłych Kolegów rozpoczęła
obrady.
Głównym tematem spotkania energetyków z całego kraju była
akcja protestacyjna w związku z pozorowanym dialogiem zarówno przez poszczególnych pracodawców jak i Ministerstwo Aktywów Państwowych. Przedstawiciele poszczególnych grup energetycznych przedstawili analizę sytuacji w PGE, Tauronie, Enei,
Energii. Wszyscy podkreślili, że tak źle jeszcze nie było. Bezkrytyczne przyjmowanie przez rząd RP narzuconego nam przez Unię
Europejską „zielonego ładu” doprowadza do zapaści Polskiej
Energetyki. Prowadzone spory zbiorowe nie przynoszą spodziewanych efektów-rozmów na temat waloryzacji płac i Umowy Spo-

łecznej z Energetykami związanej z procesem transformacji
sektorowej.
Dlatego KSE podjęła decyzję o udziale w Manifestacji w Warszawie 9 czerwca 2021 r. Będziemy pikietować przed przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Warszawie, a także przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów oraz ministerstwami - rozwoju, pracy
i technologii, a także aktywów państwowych.

Na manifestację zapraszamy wszystkich energetyków. Ustalono, że
Organizacje Związkowe wchodzące w skład KSE przyjadą na
manifestacje w liczebności co najmniej 10 % wszystkich członków.
Przyjęto też treść Petycji, Apelu i Odezwy.

Pozostałe tematy poruszone podczas spotkania:
1.Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego zebrania Rady9.10.2020 Nowa Sól.
2.Negocjacje Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy.
3.Związek Pracodawców Energetyki.
4.Relacja ze spotkań Zespołu Trójstronnego Branży
Energetycznej.
5.Relacja ze spotkań Komisji Krajowej.
6.Aktualizacja wiadomości na stronie internetowej.

31.05.2021 Aktualna sytuacja
pandemiczna w GK Enea

W ostatnim tygodniu 3 Pracowników naszej Grupy otrzymało pozytywne wyniki testu na koronawirusa. Do tej pory w całej Grupie
zachorowało 2 754 osób. Mamy 2 727 ozdrowieńców, do tego grona w ciągu ostatnich siedmiu dni dołączyło 21 osób.
Sytuacja w Enea Operatorze
Liczba Pracowników objętych kwarantanną GIS-2. Aktualna liczba Pracowników ze stwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2- 1
Liczba Pracowników ze stwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2
od początku epidemii-851 .Źródło-Intranet Enea
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Landsberg -obecna -ul. Sikorskiego

Lata 60-te pochód 1 majowy na ul Sikorskiego w Gorzowie Wlkp.

-8,65 zł.–wartość akcji Enea na dzień 31.05.2021 r. godz. 11.30
-6,3 %- stopa bezrobocia w kwietniu 2021 r. W porównaniu

do poprzedniego miesiąca spadła o 0,1 Najniższe bezrobocie zarejestrowano w województwie wielkopolskim – 3,7%, najwyższą w
warmińsko-mazurskim – 10,1%.
-51,73 zł. cena uprawnień do emisji CO 2 z 31.05.2021 godz.
11,24
-5805,72 zł -przeciętne miesięczne wynagrodzenie w IV 2021 r.

Cenny szczepionek na Covid 19:

AstraZeneca- 1,78 euro (prawie 8 zł.). Johnson & Johnson - 8,50
dolara (ok. 30 zł.) , Pfizer- 12 euro (ok. 53 zł.), Moderna-18 dolarów (ok. 65 zł.).

Wyniki GK Enea za I kwartał 2021

- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 1 813 mln zł,
- EBITDA: 20 mln zł,
- Zysk przed opodatkowaniem: 21 mln zł,
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