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23.02.2021. 

 

Notatka ze spotkania Zarządu ENERGA-OPERATOR SA z MKK NSZZ „Solidarność” 
które odbyło się w dniu 23.02.2021 r.  

(w formie wideokonferencji) – wersja Związkowa „Solidarność” Olsztyn, Płock, Toruń i Słupsk 

 

Uczestnicy spotkania: 

Alicja Barbara Klimiuk – Prezes Zarządu  

Wiesław Jasiński – Wiceprezes Zarządu  

Krzysztof Bortkiewicz – Wiceprezes Zarządu  

Jarosław Leszczełowski - Dyrektor Pionu Informatyki i Telekomunikacji  

Ryszard Miąsek  - Kierownik Biura Bezpieczeństwa 

Jakub Oleszkiewicz - Główny Specjalista ds. Infrastruktury i Rynku TL 

Kacper Stachowski - Dyrektor Departamentu Spraw Korporacyjno-Administracyjnych 

Rajmund Oświeciński - Dyrektor Departamentu Telekomunikacji 

Rafał Sysiak  - Dyrektor Departamentu Zarządzania Personelem 

Roman Rutkowski – „Solidarność” Kalisz 

Bronisław Sak  –  „Solidarność” Koszalin 

Bogdan Grzybowski – „Solidarność” Olsztyn 

Sławomir Wojtyna – „Solidarność” Elbląg 

Rafał Splettstoehser – „Solidarność” Słupsk 

Dariusz Zakrzewski - „Solidarność” Płock 

Paweł Brodziński – „Solidarność” Toruń 

 

1. Kierownik Biura Bezpieczeństwa Ryszard Miąsek przedstawił informacje dot. wdrażanego 

systemu GPS, który na dzień dzisiejszy jest na etapie pilotażu w Oddziale Olsztyn. Z informacji 

uzyskanych w trakcie spotkania system ten będzie wdrażany w pozostałych Oddziałach 

ENERGA-OPERATOR. Omówiono w zarysach także systemy monitoringu takie jak: 

a. monitoring wizyjny (kamery) – system ten, jak zostało nam przekazane, nie służy 

inwigilowaniu pracowników 

b. system kontroli dostępu 

c. monitoring poczty elektronicznej 

d. aplikacja MDM (telefony komórkowe) 
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2. Dyrektor Departamentu Spraw Korporacyjno-Administracyjnych Kacper Stachowski omówił 

założenia systemu GPS, którego wdrożenie ma usprawnić zarządzanie flotą pojazdów, poprzez 

m.in.: 

a. weryfikację czasu pracy (w tym nadgodzin) 

b. automatyzację rozliczeń pojazdów 

c. usprawnienie procesów biznesowych 

d. oszczędności (paliwo, naprawy i serwisy) 

e. współpraca z system WFM - zarządzanie pracami na sieci 

3. „Solidarność” przedstawiła informację dot. spotkania z 04.02.2021. z Dyrektor Pionu Usług 

Dystrybucyjnych (DUD) Ewą Sikorą, na którym poruszane były zagadnienia związane  

z funkcjonowaniem Pionu DUD (TOO). „Solidarność” w kontekście ww. spotkania podtrzymała 

stanowisko dot. organizowania spotkań w zakresie konkretnych strumieni działalności Spółki  

z Dyrektorami Departamentów (oraz osobami tematycznie zaangażowanymi), co w efekcie ma 

spowodować poprawę warunków pracy.  

4. „Solidarność”, na podstawie wniosków ze spotkania z 04.02.2021. z Dyr. Ewą Sikorą, 

zawnioskowała o poprawę komunikacji w Grupie. Przepływ informacji powinien się odbywać  

z poziomu Centrali ENOP, przez Dyrektorów i Kierowników, aż do pracowników włącznie,  

a w kierunku odwrotnym inicjatywy i uwagi powinny być przekazywane do Centrali. 

5. „Solidarność” zwróciła się do Zarządu ENOP o zorganizowanie spotkań ws. polityki 

zatrudnienia, monitoringu oraz BHP. 

6. „Solidarność” zwróciła uwagę na wzrastające obciążenie obowiązkami pracowników ENOP  

(np. w obszarze przyłączeń i inwestycji, itd.), przy zmniejszającym się zatrudnieniu  

w Oddziałach. Jako przykład można podać odtwarzane Punkty Obsługi Przyłączeń. 

7. Prezes Barbara Klimiuk poinformowała, że premia roczna zostanie wypłacona w dniach 22-25 

marca 2021. 

 

 

 


