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W Polsce zachorowało 2 879 912 osób, zmarły
75 021, wyzdrowiało 2 651 787 chorych.
W pełni zaszczepieni: 13 034 402
Na świecie zachorowało 182 599 041 osób,
zmarło 3 954 130osób, wyzdrowiało
167 213 880 chorych.
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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?
2.06.2021 Rocznica wizyty
Jana Pawła II w Gorzowie Wlkp.

24 lat temu miało miejsce
największe wydarzenie w
historii Gorzowa Wlkp.wizyta Papieża Polaka Świętego Jana Pawła II. Wizyta
duszpasterska odbyła się w
ramach VI pielgrzymki do
Polski oraz 78 podróży apostolskiej Jana Pawła II
Papież przybył do Gorzowa
Wlkp. śmigłowcem . Głowę
Kościoła Katolickiego przywitał ksiądz biskup Adam
Dyczkowski, ordynariusz
diecezji gorzowskiej, niegdyś student kardynała Karola Wojtyły na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz najwyższe władze świeckie. Papież podczas kilkugodzinnej wizyty wziął udział w nabożeństwie, jakie odbyło się na placu przy kościele Pierwszych Męczenników Polski na „Manhattanie” (szacuje się, że było tu wtedy 400 tys.
wiernych!-największe zgromadzenie w historii miasta).Po zakończeniu homilii Papież poświęcił dziewięć dzwonów - po trzy z parafii w
Nowogrodzie Bobrzańskim, parafii NMP Królowej Polski z Gorzowa
i również gorzowskiej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Poświęcił też figury Matki Boskiej Fatimskiej dla parafii Pierwszych
Męczenników Polski z Gorzowa i parafii z Włynkowa oraz tablice
pamiątkowe dla Centrum Pomocy Bliźniemu w Gorzowie i szkoły w
Pławie, a także kamień węgielny pod budowę kościoła dla parafii Św.
Brata Alberta w Zielonej Górze i sztandar "Solidarności" sulęcińskiego Ursusa.

Program papieskiej pielgrzymki zakładał, że Jan Paweł II po nabożeństwie miał przejechać do Pałacu Biskupów Lubuskich przy ul. 30
Stycznia. Przedtem jednak Jan Paweł II przyjechał do katedry na
modlitwę przy grobie swego przyjaciela, księdza biskupa Wilhelma Pluty (obaj dostali nominacje biskupie tego samego dnia 4
lipca 1958 r.). Dwa lata po wizycie Papieża w Gorzowie plac, na
którym się modlił nazwany został jego imieniem. A w miejscu papieskiego ołtarza stanął pomnik Głowy Kościoła autorstwa krakowskiego
prof. Czesława Dźwigaja. 28 marca 1998 r. Jan Paweł II r. został
Honorowym Obywatelem Gorzowa Wlkp. - pierwszym w powojennych dziejach miasta.

4.06.2021 –32 rocznica
częściowo wolnych wyborów.
4 czerwca 1989 r. odbyły się pierwsze
częściowo wolne wybory w historii Polski po II wojnie światowej Przedstawiciele niedemokratycznych władz komunistycznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zagwarantowali rządzącej
„koalicji”, obejmującej Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą i jej satelitów,
obsadę co najmniej 299 (65%) miejsc w
Sejmie. Pozostałe mandaty poselskie w
liczbie 161 (35%) zostały przeznaczone
dla kandydatów bezpartyjnych. Walka o
te miejsca oraz walka o wszystkie mandaty senatorskie (100) miała charakter
otwarty i w pełni demokratyczny. Do
ubiegania się o nie dopuszczeni zostali również przedstawiciele różnych środowisk opozycji demokratycznej, jednocześnie o te mandaty
konkurowali także kandydaci jawnie wspierani lub nieformalnie popierani przez obóz władzy, reprezentanci różnych organizacji społecznych i zawodowych, osoby niezależne.

W wyborach wzięło udział ponad 62 proc. obywateli. 95 proc. z
nich opowiedziało się za rządami solidarnościowej opozycji. W ich
wyniku wybranych zostało 460 posłów na Sejm PRL oraz 100 senatorów do nowo utworzonego Senatu PRL.

Przedwyborcze spotkanie kandydatów KO NSZZ Solidarność w Gorzowskim
Amfiteatrze.

Wybory te zakończyły się zdecydowanym zwycięstwem opozycji
solidarnościowej zorganizowanej wokół Komitetu Obywatelskiego
(KO) przy Przewodniczącym NSZZ Solidarność- Lechu Wałęsie.
Kandydaci wspierani przez KO zdobyli wszystkie mandaty przeznaczone dla bezpartyjnych, a także objęli 99% miejsc w Senacie.
(Ciąg dalszy na stronie 3)
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Jednocześnie obóz PRL-owskiej władzy poniósł porażkę, przy czym
za najbardziej prestiżową klęskę uznano przegraną niemal wszystkich kandydatów z tzw. listy krajowej, obejmującej większość
przywódców reżimu.
Takiego scenariusza nie przewidziały
„rozmowy- kupczenie” w Magdalence i
przy Okrągłym Stole. Można to było
wykorzystać i odciąć się od ustaleń z komunistami. Niestety tak się nie stało. W
celu realizacji wcześniejszych rozmów i
ustaleń zmieniono ordynację na drugą turę
wyborów (18.06.1989 r.), i dzięki temu
obóz starej władzy dostał się do Sejmu.

Gabinet Jana Olszewskiego został powołany 23 grudnia 1991 roku,
przez pierwszy w III RP wybrany w pełni wolnych wyborach Sejm
I kadencji. Prezesowi Rady Ministrów przyszło działać w zupełnie
nowych okolicznościach historycznych. Na mapach świata przestał
istnieć twór o nazwie ZSRR. To skłaniało rząd Olszewskiego do podjęcia działań mających na celu integrację z NATO i Wspólnotami
Europejskimi. Rząd Jana Olszewskiego rozpoczął proces dekomunizacji w Wojsku Polskim i Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.
Zmienił także koncepcję prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
Całkowite zahamowanie prywatyzacji spowodowało otwarty konflikt rządu z ugrupowaniami liberalnymi w parlamencie.
22 maja 1992 premier Jan Olszewski sprzeciwił się podpisaniu klauzuli polsko-rosyjskiego traktatu o przyjaźni i dobrosąsiedzkiej współpracy, która przekazywała bazy, opuszczane przez wojska rosyjskie
wycofujące się z Polski, w ręce międzynarodowych spółek polskorosyjskich (był to zapis wprowadzony do tej umowy na osobistą prośbę Lecha Wałęsy). Gdy pomimo zdecydowanego sprzeciwu premiera odpowiednie porozumienie polsko-rosyjskie zostało przez
MSZ podpisane, doszło do otwartego konfliktu rządu z prezydentem Lechem Wałęsą i Ministrem Spraw Zagranicznych Krzysztofem Skubiszewskim. By nie dopuścić do podpisania porozumienia,
premier przekazał sprzeciw rządu wysyłając depeszę szyfrową do
Moskwy, na ręce Lecha Wałęsy. W rezultacie sporów o kompetencje
w dziedzinie kontroli nad wojskiem, a także o zakres i sposób oceny
odpowiedzialności komunistów i agentów służb bezpieczeństwa
doszło do zaognienia konfliktu na linii premier- prezydent. 28
maja 1992 roku sejm upoważnił Ministra Spraw Wewnętrznych
Antoniego Maciarewicza do podania informacji o współpracy z
UB i SB osób pełniących najważniejsze funkcje publiczne. 4
czerwca 1992, po dramatycznej nocnej debacie, sejm odwołał rząd
Olszewskiego. Nastąpiło to po tym, jak minister Macierewicz przesłał
najwyższym władzą państwowym i przewodniczącym klubów parlamentarnych dwie listy osób, o których informacje znajdowały się w
archiwum MSW. Na jednej z list znajdował się Lach Wałęsa (TW
Bolek). Po „nocnej zmianie” już 5 czerwca sejm powołał
„kukiełkowy” rząd Waldemara Pawlaka.

Po tych wyborach Państwo odzyskało nazwę Rzeczpospolita Polska, a orzeł koronę.

4.06.2021 -29 rocznica
obalenia rządu J. Olszewskiego

O kulisach odwołania rządu Olszewskiego mówi dokument „NOCNA
ZMIANA”-polecamy:
https://www.youtube.com/watch?v=qpW22RN3IHY

2.06.2021 Działalność Socjalna w GK Enea w
drugim półroczu 2021
Zgodnie z ustaleniami z 16 marca 2021 r. strona związkowa i administratora Wspólnej Działalności Socjalnej w GK Enea (WDS) spotkały się w sprawie uruchomienia lub dalszego wstrzymania dofinansowań do działalności grupowej w zakresie wyjazdów turystycznych , imprez sportowo-rekreacyjnych oraz spotkań klubów
seniora w 2021r. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią od
roku 2020 taka działalność była „zamrożona”. Spotkanie miało chaNOCNA ZMIANA- 4 czerwca 1992 roku. 29 lat temu doszło do
obalenia rządu premiera Jana Olszewskiego. Rządu, który dążył do rakter hybrydowy – strona społeczna uczestniczyła w nim za pośredrozliczenia systemu komunistycznego poprzez powszechną lustrację nictwem wideokonferencji. Administrator WDS wysłuchał szeregu
i odsunięcie postkomunistów od piastowania ważnych funkcji poli- argumentów strony społecznej , większość z nich była za uruchomieniem dofinansowań do wspomnianej działalności.
tyczno-społecznych. Z perspektywy czasu, postulat ten okazał się
niesłychanie trafny, wręcz fundamentalny.

(Ciąg dalszy na stronie 4)
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Administrator oraz strona społeczna mając na uwadze obecną sytuację pandemiczną a co za tym idzie odpowiedzialność koordynatorów i firm turystycznych za bezpieczeństwo uczestników działalności grupowej, mają wspólnie opracować zasady organizacji bezpiecznego uczestnictwa . Administrator prześle stronie społecznej
projekt takich zasad do wspólnej konsultacji.

4.06.2021 Zapowiedź
manifestacji energetyków w Warszawie.

Związkowcy z sektora energetyczno-paliwowego 9 czerwca organizują protest w Warszawie. Portal netTG.pl zapytał przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność o powody wyboru takiej formy protestu. W rozmowie
pojawiają się też inne wątki.
9 czerwca ma się odbyć manifestacja w Warszawie. Kto w niej
weźmie udział?
Jarosław Grzesik, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność: W skład naszego
Sekretariatu wchodzą dwie sekcje energetyczne, które zrzeszają praktycznie
wszystkich pracowników, którzy pracują
w szeroko rozumianej energetyce. Są
wśród nich zarówno energetycy zajmujący
się bezpośrednio wytwarzaniem prądu, pracujący w elektrowniach i elektrociepłowniach oraz pracownicy energetyki z dystrybucji, obrotu oraz wszystkich spółek usługowych z branży energetycznej. Oprócz tego zrzeszamy przedstawicieli górnictwa węgla kamiennego, brunatnego, rud miedzi, soli, siarki, cynku i ołowiu
oraz zakładów zaplecza górniczego. Natomiast po konferencji prasowej, na której ogłosiliśmy akcję protestacyjną, odezwało się do mnie
wielu naszych kolegów z innych branż. Chodzi o metalowców, transportowców, budowlańców, także pracowników budżetówki. Wszystko
wskazuje, że nie będzie to akcja protestacyjna ograniczona do
sektora energetycznego, ale pojawią się również pracownicy innych sektorów, bo hasła, pod którymi idziemy manifestować, dotyczą wielu branż.
Jakie to hasła?
Grzesik: Po pierwsze to braku dialogu społecznego. Jedyna branża,
w której taki dialog był ostatnio prowadzony, to górnictwo węgla kamiennego. Na dodatek był to dialog wymuszony przez podziemną
akcję protestacyjną prowadzoną we wrześniu ubiegłego roku.
Gdyby nie ta akcja, pewnie jeszcze nie byłoby żadnej umowy, a
wszystko byłoby w całkiem innym miejscu. Natomiast jeśli chodzi o
energetykę, to jest to całkowicie pozorowany dialog. Były jakieś
dwa, trzy spędy, podczas których przekazano jedynie założenia
dla całego procesu transformacji polskiej energetyki. Tak naprawdę jednak żadnych szczegółów nie znamy. Wiadomo tylko, że jest
jakiś projekt powołania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, tylko nie wiemy, na jakich zasadach. Pozostają same pytania: "w jaki sposób dotknie to pracowników, jakie będą gwarancje
pracy, czy będą honorowane układy i porozumienia zbiorowe, jak
długo nowa spółka ma funkcjonować, kiedy będą wyłączane poszczególne bloki energetyczne itd."
Wydzielenie aktywów węglowych to chyba jedyna szansa na transformację spółek w energetyce. Czy strona związkowa zaakceptowała już fakt powołania NABE?Nie mogliśmy zaakceptować czegoś, czego nie ma i na dodatek nie wiadomo dokładnie, jak będzie
funkcjonowało. Oficjalnie nie dostaliśmy żadnego dokumentu w tej
sprawie. Przedstawiono nam jedynie prezentację i zaprezentowano
pokaz slajdów. To zdecydowanie za mało, żeby można odnieść się do
tego projektu, bo nie znamy odpowiedzi na cały szereg pytań, które
częściowo przed chwilą wymieniłem.

Wracając do pozostałych haseł czerwcowej manifestacji, czego
dotyczą kolejne?
Drugą kwestią jest łamanie praw pracowniczych i związkowych.
Dotyczy to zwłaszcza dwóch spółek: Tauron Polskiej Energii i Polskiej Grupy Energetycznej. W tych spółkach mamy zresztą do czynienia z permanentnym sporem pomiędzy stroną społeczną i zarządami. Kolejna sprawa to zagrożenie utratą miejsc pracy. Konia
z rzędem temu, kto przedstawi nam, jak to będzie wyglądało, jeśli
chodzi o transformację spółek energetycznych. Wiadomo, że transformacja w ogóle spowoduje zmniejszenie zatrudnienia. To będą
miejsca pracy, które bezpowrotnie zostaną utracone. W przypadku górnictwa została przynajmniej zawarta umowa, która daje
pracownikom gwarancje i łagodzi skutki tego procesu, natomiast
jeśli chodzi o energetykę, to nie mamy nic.

7.06.2021 Sytuacja pandemiczna w GK Enea

Średnia tygodniowa liczba zachorowań oraz hospitalizacji z powodu COVID-19 w całym kraju zmniejsza się, sytuacja epidemiczna
znacznie się poprawia. Podobnie korzystnie przedstawiają się statystyki w naszej Grupie. W ostatnim tygodniu nie odnotowaliśmy
żadnych nowych przypadków zachorowań wśród Pracowników
naszej Grupy. Do tej pory zachorowało 2 754 osób. Mamy 2 741
ozdrowieńców, do tego grona w ciągu ostatnich siedmiu dni dołączyło 14 osób.
Sytuacja w Enea Operatorze: Liczba Pracowników objętych kwarantanną GIS-3, Aktualna liczba Pracowników ze stwierdzonym
zakażeniem SARS-CoV-2-0 Liczba Pracowników ze stwierdzonym
zakażeniem SARS-CoV-2 od początku epidemii- 851

8.06.2021 Porozumienie płacowe w Enea Pomiary

Po ponad dwumiesięcznej przerwie w Enea Pomiary kontynuowano rozmowy , których celem jest uzgodnienie zasad polityki płacowej w Spółce na 2021 r.
Ze względu na pandemię , rozmowy toczyły się tylko w trybie wideo-konferencyjnym.
Rozpoczynając negocjacje Prezes A. Wilski przywitał wszystkich a
następnie przedstawił prezentację obrazującą wyniki finansowe
spółki, następnie poprosił stronę związkową o sprecyzowanie swoich oczekiwań odnośnie podwyżek płac. Przedstawiliśmy parametry porozumienia płacowego z Enea Operatora i zawnioskowaliśmy o przyjęcie ich w Enea Pomiary. Zarząd nie był przygotowany na taki wariant, ale po konstruktywnej przerwie i krótkich
negocjacjach udało się zawrzeć porozumienie.
1.Uzgodniono że, do końca czerwca br. Pracodawca wypłaci jednorazową nagrodę w wysokości 1500 zl. Pracownikom zatrudnionym na dzień 8 czerwca br. i pozostającym w zatrudnieniu na
dzień jej wypłaty.
2.Ustalono podniesienie stawek płac zasadniczych o 200 zł. za rok
2021 od 1 stycznia 2022 r. Ponadto, od dnia 1 stycznia 2022 r. nastąpi również wzrost płac zasadniczych o 200 zł. Pracownikom 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.
(Ciąg dalszy na stronie 5)
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W razie niekorzystnego wyroku sprawa negocjacji przyrostu płac
na 2022 rok będzie sprawą do uzgodnienia zgodnie z zapisami
ZUZP.
3.Powyższymi zapisami nie zostaną objęci Pracownicy akordowi,
którzy otrzymali podwyżkę płac zasadniczych od 1 stycznia 2021wymogi zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.
Inne tematy poruszone podczas spotkania:
-Aktualizacja zapisów Porozumienia o stosowaniu Zakładowego
Układu Zbiorowego Pracy. Strony uzgodniły treść Protokołu Dodatkowego dotyczącego pakietu medycznego opłacanego przez pracodawcę.
-Przekwalifikowanie inkasentów. Strona pracodawcy podniosła ten
temat i poprosiła o pomoc stronę związkową.

8.06.2021 Porozumienie płacowe w Enea Serwis

Po dłuższej przerwie - (23.03.2021 r.) w Enea Serwis kontynuowano
rozmowy , których celem było uzgodnienie zasad polityki płacowej
w Spółce na 2021 r.
Ze względu na obostrzenia sanitarne związane z pandemią , rozmowy
toczyły się w trybie wideo-konferencyjnym.
Prezes Ireneusz Rogowski rozpoczynając negocjacje przedstawił
rozliczenie funduszu na wyrównywanie dysproporcji płacowych
(przeszeregowaniami zostało objętych 55 osób). Następnie znając
parametry porozumienia płacowego w Operatorze zaproponował
przyjęcie ich w Enea Serwis.
Strona związkowa zaproponowała zwiększenie kwoty podwyżki
płac zasadniczych o 50 zł. ( zaległości z 2020 r.).
Po przerwie i krótkich negocjacjach udało się zawrzeć
kompromis.
1.Uzgodniono że, nie później niż do końca czerwca br. Pracodawca wypłaci jednorazową nagrodę w wysokości 1500 zł. Pracownikom zatrudnionym na dzień 8 czerwca br. i pozostającym w zatrudnieniu na dzień jej wypłaty.
2.Ustalono podniesienie stawek płac zasadniczych za rok 2021 od 1
stycznia 2022 r. o takie same kwoty jak w Enea Operator i Enea
Pomiary 2 razy po 200 zł. z obostrzeniami związanymi z wyrokiem
Sądu Unii Europejskiej (I instancja w ramach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W razie niekorzystnego wyroku
sprawa negocjacji przyrostu płac na 2022 rok będzie sprawą do
kolejnych uzgodnień.
3.We wrześniu 2021 r. strony ponownie się spotkają i będą rozmawiać o zaległych podwyżkach płac zasadniczych o 50 zł. oraz nowelizacji tabeli płac zasadniczych.
Inne tematy poruszone podczas spotkania:
-Uzgodniono wysokość ekwiwalentu za pranie. I grupa 14 zł. II
grupa -25 zł. III grupa-50 zł.
-Uzgodniono wysokość dofinansowania do okularów przeciwsłonecznych -90 zł.
-Aktualizacja zapisów Porozumienia o stosowaniu Zakładowego
Układu Zbiorowego Pracy. Strony uzgodniły treść Protokołu Dodatkowego dotyczącego pakietu medycznego opłacanego przez
pracodawcę.

9.06.2021 Protest Energetyków
z NSZZ Solidarność w Warszawie

Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność
był organizatorem manifestacji w Warszawie. Powody protestu:zagrożenie utraty suwerenności energetycznej Polski,- brak dialogu w procesie transformacji energetycznej co może skutkować
utratą miejsc pracy w energetyce,- groźba uzależnienia się od importu kolejnego nośnika energetycznego po gazie i ropie- energii
elektrycznej, łamanie prawa pracy w grupach energetycznych.
O godz. 5,30 delegacja Naszej Organizacji ruszyła w kierunku
Warszawy by wziąć udział w proteście.

Kilka tysięcy energetyków głównie z NZZ Solidarność mimo pandemii koronawirusa i obostrzeń z nią związanych stawiło się w
Warszawie by zaprotestować przeciwko polityce energetycznej
UE, której bezkrytycznie poddaje się Rząd RP. Wśród protestujących znalazła się liczna reprezentacja Organizacji Podzakładowej
NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wielkopolski.

Przed rozpoczęciem marszu protestacyjnego przemówienia do zgromadzonych wygłosili miedzy innymi Przewodniczący Komisji
Krajowej NSZZ Solidarność -Piotr Duda oraz Przewodniczący
Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność-Jarosław
Grzesik
"Dokończenie Nord Stream 2, przyblokowanie Baltic Pipe, zamknięcie kopalni w Turowie... Za chwilę każą zamykać kopalnie JSW, bo
im też będą przeszkadzać przy granicy. To jest sytuacja niedopuszczalna. Dlatego to jest ostrzeżenie dla KE: precz z waszymi łapami od
polskiej gospodarki, od polskich pracowników. Żyjemy w państwie
narodowym, a nie jesteśmy kolonią państwa niemieckiego” - Piotr
Duda.
"Dzieje się krzywda pracownikom. Ewidentnie łamane są w grupach
energetycznych prawa pracownicze i prawa związków zawodowych.
Nie zgadzamy się na to. Nasza branża przygotowywana jest do dzikiej
transformacji. Zamiast sprawiedliwej, na razie jest dzika" Jarosław
Grzesik
(Ciąg dalszy na stronie 6)
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“Szkoda, że nie mieliśmy gwoździ, to byśmy przybili im do tych drzwi.
Złożyliśmy na wycieraczce nasze petycje. To jest skandal dla mnie,
dla szefa Solidarności. Nie tędy droga panie premierze Morawiecki.
A te pana dialogi dotyczące objazdu Polski i dialog tzw. o Nowym
O godz. 12.30 ruszyła manifestacja w kierunku siedziby Komisji
Europejskiej (KE) w Warszawie, gdzie po dotarciu delegacja zło- Ładzie z obywatelami nie polega na tym, że pan sobie robi briefingi
żyła petycję. „Jesteśmy przed warszawskim przedstawicielstwem KE. prasowe. Tu trzeba konkretnych, ciężkich rozmów tak jak na Radzie
To tam w trybunale niesprawiedliwości UE zapadła decyzja o tym, że Dialogu Społecznego (RDS), ale pan tylko przedstawił swoje i zniknął z RDS-u. Taki jest dialog w wykonaniu tego rządu!” – mówił
mamy zaprzestać wydobycia polskiego węgla w kopalni Turów. Nie
przed KPRM Piotr Duda (na zdjęciu powyżej przy mikrofonie)
zgadzamy się na to. Orzeczenie natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla w kopalni Turów budzi ogromny niepokój społeczny. "Zniszczyliście dialog społeczny, my tego dłużej tolerować nie będziemy. Niech pan przypomni sobie, jak był pan w Solidarności WalGodzi ono w bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju oraz nie
uwzględnia negatywnych skutków społecznych. Zamknięcie kopalni czącej. Jak będzie pan jechał na następny szczyt klimatyczny, to
w sposób opisany w postanowieniu spowoduje nieodwracalną trage- niech pan wepnie sobie znaczek Solidarności Walczącej w klapę
i walczy o Polskę" - mówił do premiera przed jego siedzibą Piotr
dię dla dziesiątek tysięcy polskich rodzin oraz zaburzy bezpieczeńDuda. Dodał, że wszystko wskazuje na to, że nie jest to ostatnia
stwo energetyczne naszego kraju" -Jarosław Grzesik (na zdjęciu
powyżej przy mikrofonie)
manifestacja.
Sprzed siedziby przedstawicielstwa KE udaliśmy się do
Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP). przemarszowi ulicą
Marszałkowską towarzyszył dźwięk trąbek, wuwuzeli i syren.
Manifestanci nieśli związkowe flagi i transparenty z napisami: "Nic
o energetyce, bez energetyków", "Łapy precz od Turowa", "UE
i polski rząd - grabarze polskiej energetyki", "Wczoraj Moskwa,
dziś Bruksela suwerenność nam odbiera". Skandowali: "tu jest
Polska, nie Białoruś”

O 15.00 po odśpiewaniu Hymnu Narodowego manifestacja została
zakończona. O godz. 23.00 szczęśliwie dotarliśmy do Gorzowa.

Członkowie naszej organizacji nieśli kartonową trumnę
z tabliczką z napisem "Ś.P. Energetyka Polska po transformacji",
którą po zakończeniu manifestacji złożyliśmy przed budynkiem
Prezesa Rady Ministrów.

Po dotarciu do MAP do delegacji protestujących wyszli wicepremier Jacek Sasin, i wiceminister MAP odpowiedzialny za
energetykę Artur Soboń. Po złożeniu na ręce ministrów petycji ruszyliśmy dalej. Kolejnym przystankiem miało być Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Ostatecznie ominęliśmy ten resort uznaliśmy że tam nie ma z kim rozmawiać …
Około godziny 14.00 dotarliśmy przed Kancelarię Przesa Rady
Ministrów. Premier Mateusz Morawiecki nie znalazł czasu by
zejść do protestujących, dlatego petycję do premiera złożono
przed drzwiami do kancelarii.

Podziękowania dla wszystkich, którzy poświęcili dzień urlopu dla
ratowania naszych miejsc pracy i zapewnienia bezpieczeństwa
energetycznego Polski.
Więcej zdjęć ,relacje TV –na naszej stronie-Menu-Aktualności

10.06.2021 Brak porozumienia
płacowego w Enea Centrum.

Po ponad dwumiesięcznej przerwie w Enea Centrum kontynuowano negocjacje , których celem było zawarcie porozumienia płacowego na 2021 r. Rozmowy toczyły się w trybie mieszanym stacjonarnie i wideokonferencja.
Wcześniej strona pracodawcy odwołała uzgodniony na 15 kwiet(Ciąg dalszy na stronie 7)
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nia 2021 termin kontynuacji negocjacji płacowych.

2. Komunikacji stron dialogu społecznego w Spółce. Przyjęte chore zasady komunikowania wprowadzają dezinformację oraz
nerwową atmosferę. Przypomniano, że dialog zgodnie z przepisami
prawa pracy prowadzi strona społeczna i Zarząd. Wprowadzanie
dodatkowych pośredników nie służy dobrej komunikacji.

11.06.2021 Rozmowy na temat umowy społecznej
w energetyce-pierwszy efekt protestu
w Warszawie.

Znając parametry porozumień w Enea Operator, Enea Serwis i
Enea Pomiary Prezes Dariusz Szymczak złożył propozycje podwyżek gorszą od tych wynegocjowanych w w/w Spółkach. Nie było
zgody strony związkowej na zawarcie takiego porozumienia płacowego.
Po przerwie strona społeczna chciała uzgodnić chociaż wysokość
nagrody wakacyjnej. Niestety nawet tego nie udało się uzgodnić.
Ogłoszono przerwę w negocjacjach do 17 czerwca 2021 r.
Inne tematy poruszone przez stronę społeczną na spotkaniu:
1-Przeciążenie pracą Pracowników zajmujących się reklamacjami
oraz Biur Obsługi Klienta. Do strony społecznej od dłuższego czasu
spływają informacje na w/w temat. Jak pracodawca zamierza załatwić ten temat. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że podjęto już działania
w celu poprawy zaistniałej sytuacji:-zgoda na pracę w nadgodzinach, -oddelegowanie na 3 miesiące 10 osób z innych obszarów do
wsparcia tych komórek, -zwiększenie liczby Pracowników z APT.
2.Szkolenia dla osób oddelegowanych do załatwiania reklamacji.
Pracodawca nie widzi potrzeby szkoleń tych Pracowników „ pracują na takich samych systemach, znają zagadnienia i wiedzą co
mają robić”
Po negocjacjach płacowych 17 czerwca 2021 temat przeciążenia
pracą oraz szkoleń zostanie ponownie przedstawiony przez osoby
kierujące w/w komórkami.

10.06.2021 Brak
porozumienia płacowego w Enea Logistyka

29 czerwca mają ruszyć rozmowy na temat porozumienia społecznego wokół transformacji energetyki - poinformował PAP wiceminister aktywów Artur Soboń po spotkaniu w ramach Rady Dialogu
Społecznego.
Głównym tematem posiedzenia zespołów trójstronnych ds. Branży
Energetycznej i ds. Branży Węgla Brunatnego w ramach RDS
były zasady tworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).
Jak wyjaśnił Soboń, konkluzją tego spotkania było wyznaczenie na
29 czerwca początku rozmów o porozumieniu społecznym wokół
transformacji. Dzień wcześniej mija termin zgłaszania uwag do rządowego planu wydzielenia aktywów węglowych.
Wiceminister zaznaczył, że porozumienie powinno objąć obszar
wytwarzania energetyki oraz górnictwa węgla brunatnego, ale jak dodał - na spotkaniu pojawiły się głosy i sugestie, żeby taką
umową objąć całość energetyki, m.in. obszar dystrybucji. Jak
podkreślił Soboń, na razie nie jest przesądzone jak to będzie wyglądało.
Szef Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ Solidarność Wojciech Ilnicki poinformował PAP, że podczas posiedzenia zespołów "padła propozycja ze strony rządu, aby wspólnie
negocjować umowę społeczną" dla sektora energetycznego i branży węgla brunatnego.
Ilnicki dodał, że poruszana była m.in. sprawa kopalni Turów w kontekście dołączenia Komisji Europejskiej jako strony do pozwu
Czech przeciwko Polsce w sprawie tej kopalni.

11.06.2021 Enea mecenasem
Filharmonii Pomorskiej

Po przerwie od 25 marca 2021 kontynuowano rozmowy, których
celem jest zawarcie porozumienia płacowego na 2021 r. w Enea
Logistyka. Spotkanie rozpoczął Prezes Sławomir Hinc i poprosił o
miesięczną przerwę w negocjacjach. Przerwa ta potrzebna
jest zarządowi do uzgodnień dotyczących działalności Spółki w
Grupie Kapitałowej Enea. Dodatkowo po zmianie struktury właścicielskiej Zarząd potrzebuje jeszcze czasu na akceptację ruchów
płacowych ze strony nowego właściciela Enea Operatora. Aktualnie trwa tam procedura konkursowa na stanowisko Prezesa Zarządu.
Strona społeczna zaproponowała przerwę w negocjacjach do 17
Enea już czwarty rok z rzędu wspiera Filharmonię Pomorską im.
czerwca 2021 r., licząc na to że ten czas pozwoli Zarządowi na
Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy. Jej działalność to
zmianę obecnego stanowiska
przede wszystkim koncerty symfoniczne i kameralne z udziałem
najwybitniejszych dyrygentów, wirtuozów i zespołów z całego
Podczas spotkania poruszono jeszcze dwa tematy:
świata oraz inicjatywy edukacyjne dla wszystkich pokoleń melo1. Wypłata zaległej premii za drugie półrocze 2020 r. Zarząd zade- manów.
cydował, że zamiast zaległej premii za 2020 r. zwiększy o 100 %
Filharmonia Pomorska jest cenioną instytucją kultury województwa
wielkość premii motywacyjnej, która zostanie wypłacona na prze- kujawsko-pomorskiego, pełni funkcję muzycznego centrum Bydgoszłomie lipca i sierpnia 2021 r.
(Ciąg dalszy na stronie 8)
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czy, a także galerii sztuki i ośrodka inspiracji naukowych. Jej orkiestry
(Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej i Orkiestra
Kameralna Capella Bydgostiensis) mają na swym koncie liczne nagrania płytowe, w tym uhonorowane nagrodą Fryderyka w 2015 r. Filharmonia rozpoczęła prace nad projektem rozbudowy, remontu i przebudowy swojego gmachu. Podpisana została już umowa na opracowanie
dokumentacji projektowej.
Enea wspiera instytucje kultury. Od sześciu lat jest mecenasem
Teatru Wielkiego w Poznaniu, w tym roku nawiązaliśmy współpracę
z poznańskim Teatrem Muzycznym. Jest też partnerem wydarzeń
festiwalowych: Enter Enea Festival i Edison Enea Festival. Wspiera
również piętnastą edycję Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego.
W Bydgoszczy Enea jest sponsorem tytularnym koszykarzy Enei
Astorii Bydgoszcz, a od 2020 r. sponsorem strategicznym siatkarzy
BKS Visła Bydgoszcz. Jest również tytularnym sponsorem zawodów
Enea Bydgoszcz Triathlon

11.06.2021 Pandemia koronawirusa -Łagodzenie
obostrzeń od 13 czerwca 2021

Od 13 czerwca wprowadzane zostaną łagodniejsze zasady bezpieczeństwa. Zmiany umożliwią sprzedaż oraz spożywanie jedzenia i
picia w kinach, teatrach, na koncertach oraz w innych instytucjach kultury i rozrywki. Od 26 czerwca zwiększają się limity –
więcej widzów w kinach i teatrach oraz otwieramy dyskoteki. Więcej osób będzie mogło przebywać w hotelach, restauracjach i na
siłowniach. Zasady będą obowiązywać do końca wakacji, z możliwością modyfikacji. Limity nie dotyczą osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.
Zmiany od 13 czerwca – otwarcie stref gastronomicznych m.in. w kinach, teatrach, na koncertach i więcej wiernych w świątyniach

Ważne! Limity nie dotyczą osób w pełni zaszczepionych przeciw

COVID-19.

14.06.2021 Sytuacja pandemiczna w GK Enea

W minionym tygodniu jeden Pracownik naszej Grupy otrzymał
pozytywny wynik testu na koronawirusa. Do tej pory w całej Grupie zachorowało 2 755 osób. Mamy 2 747 ozdrowieńców, do tego
grona w ciągu ostatnich siedmiu dni dołączyło 6 osób.
Sytuacja w Enea Operatorze: Liczba pracowników objętych kwarantanną GIS-2. Aktualna liczba Pracowników ze stwierdzonym
zakażeniem SARS-CoV-2-0. Liczba Pracowników ze stwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 od początku epidemii: 851

14.06.2021r. Nowy Prezes
Enea Operatora
-Marek Rusakiewicz.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza
Enea Operatora z dniem 16 czerwca
2021 r. powołała dotychczasowego Dyrektora Oddziału Dystrybucji Gorzów
Wlkp. Marka Rusakiewicza na stanowisko Prezesa Zarządu Enei Operator. Tym samym, skład Zarządu Spółki od
16 czerwca br. będzie wyglądać następująco:-Marek Rusakiewicz – Prezes Zarządu. -Wojciech Drożdż - Wiceprezes ds. Innowacji i Logistyki, -Marek Szymankiewicz - Wiceprezes ds. Infrastruktury Sieciowej, -Michał Cebula - Wiceprezes ds.
Pracowniczych

•

Dozwolona sprzedaż oraz spożywanie jedzenia i picia w kinach,
teatrach, na koncertach oraz w innych instytucjach kultury i rozrywki.

Świątynie – maksymalnie 50 proc. obłożenia . Limit nie dotyczy
osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

Co się zmieni od 26 czerwca?
Od 26 czerwca przechodzimy na unijny sposób nabywania uprawnień
o zaszczepieniu. Zmieni się status osoby w pełni zaszczepionej. Pełne
szczepienie będzie uznawane 14 dni po zakończeniu procesu szczepienia. Co jeszcze się zmieni?

15.06.2021 Stacje ładowania pojazdów
elektrycznych w Gorzowie Wlkp.

Na koniec 2020 roku w Gorzowie było zarejestrowanych 66
samochodów elektrycznych.
• Siłownie, kluby fitness, kasyna, obiekty handlowe, placówki
Jednak właściciele „elektryków”
pocztowe, biblioteki, targi, konferencje, wystawy i sale zabaw – nowy
nie mieli zbyt dużego wyboru,
limit uczestników – 1 osoba na 10 m².
jeżeli chodzi o miejsce ładowa• Świątynie – maksymalnie 75 proc. obłożenia.
nia swoich pojazdów, bo na terenie miasta były tylko cztery
• Dyskoteki – maksymalnie 150 osób.
stacje ładowania. Teraz to się
• Imprezy i spotkania organizowane na świeżym powietrzu, w
zmienia, bo właśnie Enea Opelokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej - bez zmian, maksyrator buduje w Gorzowie aż 17
malnie 150 osób, Zgromadzenia - maksymalnie 150 osób.
punktów ładowania aut elektrycznych.
• Transport – 100 proc. obłożenia. Pasażerowie powinni mieć
Obecnie na terenie Gorzowa
maseczki zakrywające usta i nos.
funkcjonują cztery stacje łado• Wesołe miasteczka – maksymalnie 75 proc. obłożenia.
wania pojazdów elektrycznych z
ośmioma punktami ładowania.
• Kina i teatry - maksymalnie 75 proc. obłożenia.
Natomiast do końca ubiegłego
• Hotele - maksymalnie 75 proc. zajętych pokoi. Limit nie dotyczy
roku miało powstać 27 nowych
stacji ładowania pojazdów
zorganizowanych grup dzieci i młodzieży poniżej 12 roku życia.
elektrycznych - 10 punktów miała wybudować Spółka PGE Nowa
• Restauracje – maksymalnie 75 proc. obłożenia.
Energia, natomiast 17 "ładowarek" miała postawić firma Enea
Operator. Jednak ze względu na pandemię oraz wycofanie się firmy
• Widownia na obiektach sportowych – maksymalnie 50 proc.
PGE Nowa Energia budowa nowych punktów ładowania aut elekobłożenia.

•

(Ciąg dalszy na stronie 9)

str. 9 / Pod Napięciem 228 / 6 / 2021
(Ciąg dalszy ze strony 8)

trycznych została przełożona w czasie. Jeszcze w marcu 2021 roku
Urząd Miasta Gorzowa zwrócił się do ministra klimatu i środowiska z
prośbą o wskazanie dalszej drogi postępowania.
Natomiast w minionym tygodniu firma Enea Operator rozpoczęła
budowę pierwszych stacji ładowania. Pierwsze dwa punkty ładowania
pojawiły się przy ul. Dekerta – jeden w pobliżu głównego wejścia do
Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego, drugi na parkingu
od strony Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Łącznie na terenie
Gorzowa zostanie ustawionych 17 ogólnodostępnych stacji ładowania
pojazdów elektrycznych m.in. na parkingu WORD przy ul. Sybiraków, na parkingu przy cmentarzu przy ul. Żwirowej, przy ul. Szarych Szeregów, na Placu Jana Pawła II, przy ul. Niemcewicza czy
Kazimierza Wielkiego.
Wiadomo, że stacje będzie obsługiwała firma Enea S.A. i ładowanie auta będzie płatne. Póki co, nie wiadomo ile trzeba będzie zapłacić za ładowanie oraz kiedy stacje zostaną uruchomione. Stacje są
wyposażone w dwa gniazda (złącze Type 2), każde z nich o mocy 22
kW, co oznacza, że będzie można za pomocą nich naładować każdy
nowy samochód elektryczny.

Edward Bułkowski zawodowo związany jest z energetyką od prawie
40 lat. Przeszedł wszystkie szczeble kariery od stanowiska samodzielnego referenta, przez specjalistę, kierownika, po dyrektora.
Prywatnie mąż, ojciec i dziadek pięciorga wnucząt, fan jazdy elektrycznym rowerem. Czas wolny przeznacza na odpoczynek w swoim
ogrodzie, gdzie hoduje najpiękniejsze piwonie w całej okolicy.
Na wakatujące stanowisko dyrektora Zakładu Rozwoju i
Inwestycji ogłoszono procedurę konkursową.

17.06.2021Enea Centrum negocjacje płacowe i
obsługa posprzedażowa.

16.06.2021 Rządowe
propozycje płacy minimalnej w 2022 r.

Jak przekazał resort rozwoju, pracy i technologii w komunikacie,
zgodnie z propozycją rządu projektowana kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrosłaby o 200 zł w stosunku do kwoty
obowiązującej w tym roku (2 800 zł), tj. o 7,1 proc. i wyniosłaby
3000 zł. "Minimalna stawka godzinowa dla pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych wzrastałaby w stosunku do
kwoty obowiązującej w bieżącym roku (18,30 zł) o 1,30 zł" i wyniosłaby 19,60 zł.
Jak wyjaśniono, propozycje te minister rozwoju, pracy i technologii z
upoważnienia Rady Ministrów przekaże do negocjacji Radzie Dialogu Społecznego. Proponowane kwoty będą przedmiotem negocjacji
z partnerami społecznymi. "Negocjacje powinny zakończyć się w
ciągu 30 dni od dnia otrzymania propozycji"
Jeśli w tym terminie RDS nie uzgodni wysokości płacy minimalnej, decyzje w tym zakresie podejmie rząd. "Ustalone przez Radę
Ministrów kwoty nie mogą być niższe niż zaproponowane Radzie
Dialogu Społecznego do negocjacji".

16.05.2021 Edward Bułkowski
p.o. dyrektora OD Gorzów Wlkp.

Spotkanie odbyło się w trybie wideokonferencji.
Głównym tematem spotkania była kolejna tura negocjacji płacowych na rok 2021 i 2022.
Strony wspólnie uzgodniły, że kolejna premia rekompensująca brak
przeszeregowań płacowych w br. w wysokości przyjętej dla Sp.
GK Enea (1500 zł) będzie wypłacona pracownikom Sp. Enea Centrum w dniu 30 czerwca 2021. Jednocześnie zarząd akceptuje pozostałe parametry przeszeregowań od stycznia 2022. jakie zostały
przyjęte w Spółkach GK Enea, co będzie tematem odrębnego
uzgodnienia na spotkaniu stron dialogu społecznego w dniu 12
lipca 2021r.
Po spotkaniu płacowym do zebrania dołączyła kadra dyrektorska
pionów obsługi klienta. Spotkanie to zostało zainicjowane przez
stronę społeczną z uwagi na liczne skargi i zapytania pracowników
kierowane do strony społecznej, związane ze znacznym wzrostem
spraw reklamacyjnych przy obsłudze posprzedażowej, co powoduje przy obecnym stanie zatrudnienia duże opóźnienia przy ich
rozpatrywaniu. Zarząd tłumacząc obecną sytuację przedstawił prezentacje z której wynika pokaźny wzrost zainteresowania klientów
do załatwiania spraw poprzez kanał internetowy, powzięto decyzje
o dostosowaniu struktury organizacyjne Sp. oraz czasowo przesunięto kilku pracowników by wspomóc pion reklamacji. Zarząd
liczy, że możliwie jak największa robotyzacja pewnych obszarów
działalności obsługowej poprawi sytuację.
Strona społeczna wytknęła działania zarządu w sprawie nieodtwarzania stanowisk po Pracownikach odchodzących ze Spółki. Wielokrotnie uprzedzała, że takie działania są szkodliwe. I właśnie
taka sytuacja nastąpiła, znaczny wzrost umów prosumenckich i
reklamacji związanych z opłatami handlowymi i mocowymi spowodował niewydolność fizyczną do przetworzenia tak dużej ilości
zgłoszeń reklamacyjnych , podobna sytuacja jest również w BOKach przy bezpośredniej obsłudze klienta.
Zarząd traktuje ten incydent poważnie i dokona wszelkich starań by
problem rozwiązać.

17.06.2021 Negocjacje płacowe w Enea Logistyka

W związku z objęciem stanowiska prezesa Zarządu Enei Operator
przez dotychczasowego dyrektora Oddziału Dystrybucji Gorzów
Wlkp. (ODG) Marka Rusakiewicza od 16 czerwca br. obowiązki
dyrektora ODG pełnił będzie Edward Bułkowski, dotychczasowy
dyrektor Zakładu Rozwoju i Inwestycji w Gorzowie.

Spotkanie otworzył Prezes Sławomir Hinc i wzorem innych Spółek GK Enea zaproponował wypłatę premii jednorazowej w wysokości 1500 zł. Uzgodniono, że premia będzie wypłacona do końca
czerwca wszystkim zatrudnionym w Spółce na dzień 17.06.2021.
Prezes przekazał też informację o spotkaniu z nowym Prezesem Enea
Operator M. Rusakiewiczem oraz zaproponował powrót do rozmów 12 lipca deklarując chęć podpisania porozumienia płacowego
dotyczącego podwyższenia płac zasadniczych na warunkach jak w
pozostałych Spółkach.
Kolejnym punktem spotkania była sprawa podwyższenia ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej. Uzgodniono wysokość ekwiwalentu - 28 zł od dnia 1 czerwca 2021.
Spotkanie zakończono podpisaniem protokołu w którym znalazł się
(Ciąg dalszy na stronie 10)
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zapis o deklaracji Prezesa powrotu do negocjacji 12 lipca i podpisania porozumienia płacowego.

23.06.2021 W Operatorze o: - posiłkach
profilaktycznych, sanatorium i nadgodzinach.

21.06.2021. Sytuacja pademiczna w GK Enea.

W minionym tygodniu jeden Pracownik naszej Grupy otrzymał
pozytywny wynik testu na koronawirusa. Do tej pory w całej Grupie zachorowało 2 756 osób. W GK Enea Mamy 2 747 ozdrowieńców.
Sytuacja w największej Spółce GK Enea-Enea Operator- Liczba
Pracowników objętych kwarantanną GIS-0. Liczba pracowników
ze stwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2-O Liczba Pracowników ze stwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 od początku epidemii- 851.
Na prośbę strony społecznej zarząd zorganizował spotkanie stron dialogu społecznego w Enea Operatorze. Głównym celem spotkania
była kwestia rozliczania pracy w nadgodzinach. Korzystając z oka22.06.2021 W komisji sejmowej o umowie
zji również strona pracodawcy przedstawiła jeszcze propozycję wysospołecznej dla energetyków.
kości bonu na posiłki profilaktyczny na sezon 2022 oraz rozdysponowanie niewykorzystanych skierowań do sanatorium.
W pierwszej kolejności spotkania strony uzgodniły kwotę bonu na
posiłek profilaktyczny i przyjęły , że w sezonie 2022 w okresie od
01.01.2022 do 31.12.2022 kwota ta będzie wynosić 15,50zł.
Następnie zarząd przedstawił obecną ilości wykorzystanych miejsc w
sanatorium Energetyk w Inowrocławiu w poszczególnych Oddziałach Dystrybucji (OD). Pozostała niewykorzystana ogólna ilość
147 miejsc. Zarząd postanowił rozdzielić je proporcjonalnie do ilości
Pracowników w poszczególnych OD. Powstała rezerwa przedstawia
się następująco: Bydgoszcz 35 , Gorzów Wlkp. 19, Szczecin 29,
Zielona Góra 23, Poznań +Dyrekcja 68. Strona społeczna zaakceptowała takie rozwiązanie.

Manifestacja energetyków w Warszawie 9 czerwca 2021 r.
przynosi kolejne efekty:
21 czerwca 2021 odbyło się posiedzenie sejmowej komisji energii,
klimatu i aktywów państwowych poświęcone gwarancją ustawowym umowy społecznej na wzór tej dla sektora węgla kamiennego.
Przedstawiciele związków zawodowych obecni na posiedzeniu komisji wskazywali przede wszystkim na niepewność w związku z planowanym przenoszeniem pracowników wraz z wytwórczymi aktywami węglowymi do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Wyrażali też obawy, że w ramach transformacji nie da się
stworzyć takiej liczby nowych miejsc pracy, np. w sektorze OZE,
by zrównoważyć ubytek miejsc pracy w konwencjonalnej energetyce.
Jak wskazywał Marcin Szymanek ze Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków, strona społeczna wciąż nie może się dowiedzieć od rządu, czy np. NABE będzie pojedynczym pracodawcą,
czy będzie ich tam więcej, czy wejdą do niej też elektrociepłownie.
Zwrócił uwagę, że pracownicy energetyki mają układy zbiorowe, czy
regulaminy pracy, i nie wiadomo co się z nimi stanie po przejściu
do NABE. Zgodnie z ustawą, jeżeli nie będzie nowych ustaleń, to
będą obowiązywać najwyżej przez rok.
Jak dodał, powszechne jest przekonanie, że NABE będzie
"umieralnią" dla elektrowni węglowych. Dla górników zawarto
umowę, a dla energetyków jest tylko o tym mowa . Podkreślił, że
oczekiwanie gwarancji ustawowych wynika z tego, iż grupy energetyczne często wypowiadają umowy społeczne, kiedy stają się
niewygodne, i jest obawa, że tak samo będzie w NABE.
Posłanka PiS Beata Mateusiak-Pielucha stwierdziła, że nie da się
zastąpić Bełchatowa miejscami pracy przy OZE, i taka transformacja będzie tworzeniem regionów biedy i bezrobocia. Jej zdaniem, polski rząd powinien mocniej walczyć w UE o energetykę
węglową, bo "z węglem nie wygląda tak źle, jak przedstawia to
Unia". Jak wskazywała, węgiel to stabilne źródło energii, jego
ceny rosną, oraz istnieją nowoczesne metody spalania.

Na koniec spotkania pozostała sprawa rozliczania pracy w godzinach
nadliczbowych. Biuro HR na podstawie wcześniej już przygotowanej
prezentacji przekazało stronie społecznej , że zasady rozliczania nadgodzin są prowadzone z wszelką starannością i zgodnie z obowiązującym prawem pracy -Kodeks Pracy( KP), a interpretacje strony społecznej odnoszące się w tej kwestii do zapisów ZUZP są
podważane przez prawników. Strona społeczna zwróciła uwagę , że
KP jest prawem podstawowym Pracownika i pracodawcy. Natomiast
ZUZP może zawierać zapisy korzystniejsze dla pracowników .
Odnoszenie się do zapisów KP mniej korzystniejszych jest błędem.
To Pracownik powinien decydować czy za pracę w nadgodzinach
otrzyma wolne , czy gratyfikację pieniężną. Oddawanie dni wolnych za pracę w niedziele i święta jest sprawą oczywistą. Strony
ZUZP były świadome intencji i celu dla jakich został podpisany
ZUZP. Nie prawnicy mają go interpretować ale strony układu.
Biuro HR zaproponowało , by w tej kwestii sporządzić Protokół Dodatkowy do ZUZP . Biuro HR po konsultacjach z kancelariami
prawnymi przygotuje propozycję zapisów , które będą przedmiotem ustaleń na następnym spotkaniu stron w lipcu.
(Ciąg dalszy na stronie 11)
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24.06.2021. Zmiany kadrowe w
OD Gorzów Wlkp.
Z dniem 24.06.2021. stanowisko Dyrektora
Zakładu Rozwoju i Inwestycji w Oddziale
Dystrybucji Gorzów Wlkp. obejmuje Piotr
Nahorski (na zdjęciu po lewej) dotychczasowy
Dyrektor Rejonu Dystrybucji Gorzów
Wlkp.
Na stanowisko Dyrektora Rejonu Dystrybucji Gorzów Wlkp. awansuje Paweł
Nahorski (na zdjęciu po prawej) dotychczasowy Kierownik Działu Rozwoju i Inwestycji
w Rejonie Dystrybucji Gorzów Wlkp.
Na stanowisko Kierownika Działu Rozwoju i
Inwestycji w Rejonie Dystrybucji Gorzów
Wlkp. awansuje Krzysztof Szymkowiak
dotychczasowy Koordynator ds Rozwoju w
Rejonie Dystrybucji Gorzów Wlkp.
Gratulujemy awansów.

25.06.2021 w świetlicy Rejonu Dystrybucji Gorzów Wlkp. (RDG)
Piotr Nahorski pożegnał się z załogą RDG i przekazał kierowanie
nim swojemu bratu Pawłowi Nahorskiemu.
Na zakończenie spotkania jego uczestnicy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie.

28.06.2021 Plenarne Posiedzenie
WRDS Województwa Lubuskiego.

2.Krajowy Plan Odbudowy (KPO). Przedstawiciele Departamentu
Strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki oraz Departamentu
Rozwoju Regionalnego zapoznali zebranych z planami podziału funduszy przyznanych Polsce przez UE, przeznaczonych na odbudowę
gospodarki po Covid-19. Poznaliśmy budżet KPO (770 mld. zł.)
oraz główne cele na które mają być przeznaczone środki na odbudowę (37 % tych środków ma być przeznaczone na zieloną transformację). Przedstawiono nam kompetencje rządu oraz samorządów
w zakresie KPO. Projekt ustawy wdrożeniowej RPO w tym tygodniu ma się ukazać na stronach ministerialnych.
3.Sytuacja epidemiologiczna w kraju i województwie. Przedstawiciel Oddziału Klinicznego Chorób zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego przekazał podsumowanie pandemii w kraju od początku jej powstania do dnia dzisiejszego.

4.Szczepienia przeciwko Covid-19. Krajowi i Wojewódzcy Konsultanci w dziedzinie epidemiologii i pracowni epidemiologii chorób
zwalczanych drogą szczepień przedstawili stopień zaszczepienia w
kraju i na świecie. Na dzień dzisiejszy skutecznie zaszczepionych
jest 12,5 mln Polaków, w naszym województwie zaszczepionych
jest ok 44 % ludności naszego regionu.
Prelegenci oraz członkowie WRDS zaapelowali o propagowanie
szczepień- odporność populacyjną uzyskuje się po zaszczepieniu
80 % obywateli.
W sprawach różnych poruszono temat transformacji energetycznej i
protestów Pracowników tej branży. Temat ma być przedmiotem
jednego z następnych posiedzeń Rady, na którym ma być też poruszony temat demografii.

29.06.2021 Kontynuacja negocjacji płacowych w Enea S.A.

Po ponad miesięcznej przerwie w Enea S.A.
odbyła się siódma tura negocjacji płacowych , których celem jest uzgodnienie zasad
polityki płacowej w Spółce w 2021 r. Negocjacje ze względu na panującą pandemię odbyły się w trybie mieszanym (stacjonarnie i zdalnie).
Krótkie negocjacje doprowadziły do podpisania uzgodnienia dotyczącego wypłaty
nagrody w wysokości jak w całej GK Enea.
( 1500 zł). Uzgodniono też termin wypłaty
nagrody, nie później niż do 10 lipca 2021 r.
Do dalszych negocjacji pozostaje kwestia podwyżek płac
zasadniczych od 1 stycznia 2022 r.

29.06.2021 Obradowała
KP NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.

Po półrocznej przerwie pierwszy raz w tym roku spotkali się
członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubuskiego (WRDS). Aktualna sytuacja pandemiczna pozwoliła
na stacjonarne posiedzenia Rady, które odbyło się w Sali Kolumnowej Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.
Po powitaniu i przyjęciu porządku obrad członkowie WRDS przystąpili do jego realizacji:
1. Ochrona zdrowia w województwie lubuskim -aktualny stan i
sytuacja związana ze szczepieniami. Przedstawiciel
NFZ przedstawił prezentację nawiązującą do w/w tematyki. Z prezentacji dowiedzieliśmy się między innymi, że na walkę z koronawirusem
w naszym województwie do tej pory przeznaczono 517,75 mln. zł.

W Przyłęsku spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej
NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. (KP G). W drugiej części
zebrania uczestniczyli zaproszeni goście: -Członek Zarządu Enea
Operatora-Michał Cebula, -Członek Zarządu Enea Serwis-Piotr
Bogusławski.
Po wyborze prowadzącego zebrania i przyjęciu programu przystąpiono do jego realizacji:
(Ciąg dalszy na stronie 12)

str. 12 / Pod Napięciem 228 / 6 / 2021
(Ciąg dalszy ze strony 11)

9.Sprawy płacowe. Podsumowano negocjacje i podpisywane porozumienia płacowe w Spółkach GK Enea. Premia w wysokości
1500 zł została uzgodniona we wszystkich Spółkach. W Enea Centrum i Enea Logistyka i Enea S.A. trwają jeszcze negocjacje dotyczące podwyżek płac zasadniczych od 1 styczna 2022 r.
10. Sytuacja w Spółkach GK Enea: Enea Operator: Praca w nadgodzinach. Pracodawca bazuje na interpretacji bazującej na Kodeksie
Pracy. Zapisy naszego ZUZP są bardziej korzystne. W tym temacie
odbyło się spotkanie na którym strony wymieniły się swoimi argumentami. Strona pracodawców przygotuje projekt interpretacji
zapisów ZUZP dotyczący tej tematyki. Nowa stawka ekwiwalentu
za pranie odzieży roboczej 15,50 zł., Są wolne miejsca w Sanatorium na turnusy rehabilitacyjne (podobna sytuacja jest w innych
Spółkach GK Enea . Enea Centrum – Braki kadrowe w obsłudze
posprzedażowej generują bonifikaty dla klientów za nieterminowe
rozpatrywanie reklamacji. Mimo zapewnień strony pracodaw3.Sprawozdanie z działalności od ostatniego zebrania. Członkowie ców sytuacje wcale się nie poprawia. Zaległości rosną. -Enea SerPrezydium KP G (na zdjęciu powyżej) zrelacjonowali najważniejsze
wis -podsumowano działa naprawcze mające na celu poprawę atwydarzenia jakie miały miejsce od ostatniego zebrania Komisji.
mosfery w pracy oraz lepszą współpracę z naszą organizacją.
4.Relacja o obrad Krajowej Sekcji Energetyków NSZZ SolidarEnea Logistyka- nieporozumienia w komunikowaniu się stron
ność. Przew. KP G Krzysztof Gonerski zrelacjonował najważniejsze dialogu społecznego w Spółce wynikają z niewłaściwego przekazytematy jakie omawiane były podczas obrad Krajowej Sekcji Energe- wania informacji-zgodnie z prawem załogę w dialogu z pracodawcą
tyków w Kazimierzu Dolnym -27 maja 2021 r.
reprezentują organizacje związkowe.
5. Transformacja energetyki. Wygaszanie energetyki opartej na
węglu oraz decyzje TSUE dotyczące natychmiastowego zamknięcia Kopalni i Elektrowni w Turowie zagrażają bezpieczeństwu
energetycznemu Polski. Preferowana przez ekoterrorystów transformacja energetyczna spowoduje zagrożenie dla miejsc pracy i inne
skutki społeczne w wielu regionach Polski. Bezkrytyczne przyjmowanie przez Rząd RP decyzji urzędników Unii Europejskiej prędzej czy później skończy się blackoutem. Dalej bardzo negatywnie
oceniamy dialog w sektorze prowadzony przez Ministerstwo Aktywów Państwowych . Wielka manifestacja energetyków w Warszawie zmusiła stronę rządową do powrotu do stołu negocjacyjnego -czekamy na efekty tych rozmów.
1. Po odczytaniu przyjęto protokół z ostatniego zebrania w
Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. -24.05.2021 r.
2.Przyjęcia członków. Stosowną uchwałą w szeregi naszej organizacji przyjęto kolejną osobę.

11.Emerytury stażowe. Prawo do emerytury po przepracowaniu
lat składkowych -kobiety 35 lat, mężczyźni 40 lat. Sprawy formalne
związane z obywatelską inicjatywą ustawodawczą zostały już załatwione przez Komisję Krajową NSZZ Solidarność. Od lipca ruszamy z akcją zbierania podpisów pod przygotowany przez NSZZ
Solidarność projekt ustawy. Minimalna liczba poparcia wymagana przy projektach obywatelskich wynosi 100 000. Wszystkie dokumenty związane z tym tematem, w tym listy poparcia dostępne są w
siedzibach NSZZ Solidarność.
12. Sprawy różne wolne wnioski:
-Przyjęto uchwały w sprawie pokrycia kosztów manifestacji w
Warszawie,
-Udzielono jednej zapomogi losowej członkowi naszej organizacji.
6. Manifestacja Energetyków w Warszawie 9 czerwca 2021 r. Pod- -Skierowania na badania związane z medycyną pracy. Przyjęto
sumowano nasze uczestnictwo w organizowanym przez Krajowy
nowe zasady, które wymagają doszczegółowienia. Temat do
Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność proteście
wyjaśnienia z osobami kompetentnymi.
branży energetycznej. Zaangażowanie poszczególnych członków
KP G i uczestnictwo w manifestacji było różne- na pewno wymaga
30.06.2021 Sponsoring Enea-żużel: Finał IMP,
to zmiany postępowania funkcyjnych członków związku. Są już
Memoriał E. Jancarza
pierwsze efekty kilkunastotysięcznej manifestacji, jednak walka o
nasze miejsca pracy i suwerenność energetyczną Polski nadal
trwa.
7.Zmiany kadrowe w Oddziale Dystrybucji Gorzów Wlkp. Awans
Dyrektora OD Gorzów Marka Rusakiewicza na Prezesa Zarządu
Enea Operatora, spowodował wiele zmian kadrowych, które dotyczyły Centrali OD i Rejonu Dystrybucji Gorzów Wlkp. Przedstawiono chronologicznie te zmiany.
8. Wspólna Działalność Socjalna w 2021 r. Udało nam się przekonać
Administratora Wspólnej Działalności Socjalnej do odmrożenia
dofinansowań do wszystkich działalności socjalnych wynikających
zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP). KomiW lipcu czekają nas dwie imprezy, na których będziemy mogli
sja Socjalna Obszaru Gorzowskiego zaopiniowała pozytywnie
wszystkie wnioski jakie wpłynęły od organizatorów z naszego ob- oglądać najlepszych żużlowców w kraju – 11 lipca w Lesznie odbędzie się Finał Indywidualnych Miszaru- w sumie było ich 17.
strzostw Polski w Żużlu, a tydzień późW tym roku podjęliśmy się organizacji następujących imprez :
1.Wyjazd do Pragi połączonego z uczestnictwem zawodach żużlo- niej, 18 lipca w Gorzowie Wielkopolskim
zaplanowany jest Memoriał im. Edwarwych SGP (16-18 lipiec 2021). Osoby zainteresowane tym wyjazda Jancarza.
dem proszone są o szybki kontakt -bliskość terminu imprezy. 2.
Jedną i drugą imprezę sponsoruje Enea.
Pielgrzymka do Częstochowy w terminie 19-22.08.2021. 3. Turnieje piłki siatkowej i piłki nożnej (wrzesień 2021). 4. Turniej bow- Na obie imprezy Enea przygotowała
linga (grudzień 2021). Wszystkie szczegóły dotyczące organizowa- bilety dla naszych Pracowników, które
nych przez nas imprez znajdą się na naszej stronie internetowej - od 30 czerwca 2021 r. pojawią się w
intranecie na platformie bilety.enea.pl.
Menu-Organizowane przez nas imprezy.
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23.06.2007 Długie -25 lecie Opozycji Gorzowskiej

-8,61 zł.–wartość akcji Enea na dzień 1.07.2021 r. godz. 9.30
-6,1 %- stopa bezrobocia w maju 2021 r. W porównaniu do po-

przedniego miesiąca liczba osób bez pracy spadła o 25 tys.
-57,63 euro cena uprawnień do emisji CO 2 z 1.07.2021 godz. 9.38
-5637,24 zł. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2021 r.
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