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Wersja elektroniczna -www.solidarnosc.gorzow.enea.pl
„Człowiek, a związkowiec tym bardziej ma prawo upominać się o swoje prawa i nie wolno z tego prawa rezygnować.
Brak upominania się o swoje prawa, pociąga za sobą współodpowiedzialność za zło, które się dzieje.” Jan Paweł II

OBRADOWAŁA KP NSZZ SOLIDARNOŚĆ ENEA GORZÓW WLKP.

ANDRZEJ DUDA PONOWNIE PREZYDENTEM RP ( Szczegółowe wyniki str 5-8)

KORONAWIRUS KONTRATAKUJE (dane z 30 lipca 2020 r.)

Potwierdzone przypadki cały świat 17 280 153. Zgony 673 022
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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?
1.07.2020 Gaszyn Challenge
pomagamy Szymonowi z Sulęcina

Gaszyn Challenge
Internet obiegają filmiki, na których różne grupy ćwiczą pompki czy przysiady. Akcję Gaszyn Challenge rozpoczął strażak z Gaszyna, który chciał
zebrać pieniądze dla chorego na rdzeniowy zanik mięśni Wojtka. Szybko
okazało się, że akcja jest strzałem w dziesiątkę i udało się zebrać ponad 10
milionów złotych na specjalny lek dla chłopca. Dziś organizatorzy wrzucają drugi bieg i chcą pomagać innym dzieciom.
Filmiki oraz szczegóły jak można pomóc Szymonowi można znaleźć
na naszej stronie internetowej- Menu-Aktualności

2.07.2020 Coraz więcej klientów korzysta z eBOK

Akcja Gaszyn Challenge staje się bardzo popularna. I bardzo dobrze
(potrzebujących jest wielu)
Koleżankom i Kolegom z Sulęcin dziękujemy za wezwanie do udziału
w Gaszyn Challenge dla Szymona chorującego na SMA.
Realizując w praktyce nauki naszego Wielkiego Rodaka Jana Pawła II
„JEDEN DRUGIEGO BRZEMIONA NOŚCIE” oczywiście włączyliśmy się w akcję pomocy choremu na SMA Szymonowi z Sulęcina.
Ze swej strony do udziału w Gaszyn Challenge nominowaliśmy :
-Klub Sportowy Stal Gorzów Wlkp.
-Koszykarki ASZ AJP ENEA Gorzów Wlkp.
-NSZZ Solidarność Elektrociepłownia Gorzów.
-Rejon Dystrybucji Gorzów Wlkp.
- Enea Serwis Oddział w Gorzowie Wlkp.( wyzwanie przyjęte)
Wpłacamy i pompujemy
Zadanie zostało wykonane. (przelew plus 10 pompek lub przysiadów)

Naśladownictwo wskazane.
ENEA SERWIS Gorzów przyjęło wyzwanie-GRATULACJE

W ciągu ostatnich trzech miesięcy liczba kont założonych w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta (eBOK) wzrosła o 21 proc. Klienci
spółki coraz chętniej realizują swoje sprawy związane z energią elektryczną poprzez eBOK-a - liczba spraw kierowanych poprzez ten kanał wzrosła w tym okresie o 46 proc.
Enea mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo swoich klientów przez
ostatnie miesiące zachęcała do korzystania ze zdalnych kanałów kontaktu,
w szczególności z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta. - Gdy stacjonarne Biura Obsługi Klienta były zamknięte, liczba spraw realizowanych poprzez wszystkie zdalne kanały kontaktu wzrosła dziennie o 73
proc. Po otwarciu w połowie maja Biur Obsługi Klienta zainteresowanie
klientów zdalnymi formami kontaktu z Eneą utrzymuje się nadal na wysokim poziomie.
W ocenie Enei, oznacza to, że jej klienci docenili korzyści płynące z szybkiej i wygodnej formy zdalnego kontaktu z Eneą, w tym m.in. z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta. Załatwienie sprawy związanej z energią elektryczną poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta jest
możliwe 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu, bez konieczności wychodzenia z domu. W czasie stanu epidemii klienci zdecydowanie częściej
wybierają także e-fakturę, którą mogą pobrać zaraz po wystawieniu.
„Naszym celem jest zapewnienie klientom Enei wysokiej jakości obsługi
oraz bezpieczeństwa i wygody korzystania ze zdalnych kanałów kontaktu.
Mimo otwarcia stacjonarnych Biur Obsługi Klienta, wciąż obserwujemy
wzmożony ruch w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta. Oznacza to,
że nasi klienci częściej i chętnie wybierają tę szybką, nowoczesną i prostą
formę kontaktu jaką jest eBOK. Stajemy się tym samym społeczeństwem
cyfrowym: więcej naszych klientów korzysta z e-faktury oraz realizuje
płatności online w eBOK-u” - powiedział Piotr Adamczak, wiceprezes
Enei ds. handlowych. – „Dziękujemy naszym klientom za zaufanie i tak
duże zainteresowanie Elektronicznym Biurem Obsługi Klienta, stale
doskonalimy się by zdalny kontakt z Eneą był jeszcze prostszy i szybszy” dodał Piotr Adamczak.
Jak informuje Enea, od początku tego roku klienci spółki coraz chętniej
płacą także za energię elektryczną szybkimi płatnościami online w
eBOK-u. To wygodna i szybka forma płatności za e-fakturę.

4.07.2020 -Zmiany w
zarządach Spółek
Grupy Enea
1.Lech Żak złożył rezygnację z funkcji
prezesa Enei Połaniec, a Marka Ryńskiego odwołano z funkcji wiceprezesa
ds. technicznych. Obaj prezesi swoje
funkcje pełnili do 2 lipca 2020 r.
Uchwałą Rady Nadzorczej pełnienie obowiązków prezesa powierzono
Jackowi Kutzowi, wiceprezesowi ds. finansowych.
2.Z funkcji prezesa Enei Ciepło odwołano Wiktora Dulewicza. Zarządzał spółką do 2 lipca 2020 r. Jednocześnie do czasowego wykonywania
czynności prezesa oddelegowano Rafała Łaskiego, członka Rady Nadzorczej Enei Ciepło.
3.Mariusz Kądziołka złożył rezygnację z funkcji prezesa Enei Oświetle(Ciąg dalszy na stronie 3)
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nie. Pełnił ją do 2 lipca 2020 r. Decyzją Rady Nadzorczej nowym prezesem od 20 lipca 2020 r. będzie Rafał Gietka.
4.Z funkcji prezesa Enei Nowa Energia odwołano Janusza Pietrewicza.
Do składu zarządu powołano Tomasza Siwaka, który został prezesem
oraz Krzysztofa Czabana, który został wiceprezesem ds. operacyjnych.
5.Piotr Bogusławski od 21 czerwca 2020 r. wchodzi w skład zarządu
Enei Serwis. Powołano go w jego skład w wyniku wyborów przeprowadzonych wśród pracowników spółki.
6.Ireneusz Różycki złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa
ds. technicznych Miejskiej Energetyki Cieplnej w Pile oraz wiceprezesa
ds. technicznych Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Obornikach.
Zasiadał w zarządach obu spółek do 30 czerwca 2020 r.

7.Badanie satysfakcji pracowników. Zasugerowaliśmy odstąpienie od
takich badań-niepotrzebne wydawanie środków finansowych na badania,
które nie są w żaden sposób miarodajne-bardzo mała liczba uczestników
badania (powszechny bojkot Pracowników).
8.Enea Ciepło ewentualne zasilenie kolejnymi Spółkami. Przyszłość
MPEC Piła-obecnie znajduje się w Enea Wytwarzanie
Do przedstawionych tematów zarząd ustosunkuje na następnych spotkaniach, które zgodnie z deklaracją będą sukcesywnie organizowane.

9.07.2020 Obradowała KP NSZZ
Solidarność Enea Gorzów Wlkp.

6.07.2020 Robocze spotkanie w Operatorze

W Poznaniu w siedzibie Spółki odbyło się spotkanie strona dialogu społecznego w Enea Operatorze. Na spotkaniu zarząd reprezentował Michał
Cebula - wiceprezes zarządu ds. Pracowniczych.
1. Strona pracodawcy przedstawiła propozycję dotyczącą wartości ekwiwalentu za posiłki regeneracyjne. Po krótkich negocjacjach ustalono
wysokość posiłku profilaktycznego na poziomie 15 zł. (sezon 2020-21)
2.Dyr. Departamentu Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Środowiska Piotr Siemież przedstawił propozycję pracodawcy dotyczącą składu
Komisji BHP. Według tej propozycji w skład Komisji BHP mieli by
wchodzić przedstawiciele związków zawodowych a nie jak dotychczas
Społecznej Inspekcji Pracy.
3. Poinformowano nas również, że ustalone wcześniej propozycje zmian
do Tabeli Odzieżowej nie są akceptowalne w dużej części przez pracodawcę. Pojawiła się propozycja, aby rozpocząć na nowo te negocjacje i
do 10.07.2020 r. mamy zaproponować naszych przedstawicieli do zespołu. Nasza propozycja jest taka, aby byli to ci sami członkowie zespołu
co dotychczas, ale i tak mamy potwierdzić ten skład.

8.07.2020 Spotkanie z zarządem Enea S.A.

W siedzibie Spółki w Poznaniu doszło do spotkania zarządu Enea S.A.
pod przewodnictwem nowego prezesa Pawła Szczeszka z przedstawicielami strony społecznej. Spotkanie odbyło się w trybie mieszanym
(stacjonarnym i wideokonferencja).
Po kilku uprzejmościach z obu stron i przedstawieniu sytuacji w Elektrowni Połaniec nowy prezes poprosił stronę społeczną o przedstawienie tematów z którymi przyjdzie mu się zmierzyć.
Tematy zasygnalizowane przez stronę społeczną:
1. Nagroda na Dzień Energetyka. Zgodnie z długoletnią tradycją zasugerowaliśmy wypłatę w równej wysokości dla wszystkich Spółek GK Enea
w, których taka nagroda funkcjonuje w zapisach zakładowego prawa pracy. Zaproponowaliśmy wysokość tej nagrody (uwzgledniającą bardzo
duże zaangażowanie Pracowników w wywiązywanie się ze swoich obowiązków w czasie pandemii. Zarząd na najbliższym swoim posiedzeniu
ustosunkuje się do tej propozycji, już podczas spotkania padła deklaracja o
jednakowej wysokości tej nagrody.
2. Łamanie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP). Wynagradzania zasadnicze dyrektorów nie mieszczą się w kategoriach zaszeregowania, - Regulamin Zarządzania Przez Cele -od wielu
lat funkcjonuje na innych zasadach niż przewiduje to ZUZP. Zespół powołany do aktualizacji zapisów ZUZP praktycznie się już nie spotyka.
3.Restrukturyzacja branży. Zapowiedzi przedstawicieli Ministerstwa
Aktywów Państwowych (MAP) sugerują głęboką restrukturyzację energetyki. Podkreśliliśmy, że oczekujemy dialogu w tym temacie.
4. Przyszłość Enea Logistyka, Enea Serwis, Enea Pomiary w świetle
planów MAP. Należałoby przyśpieszyć procesy zmierzające do przejęcia
ich przez Enea Operatora.
5. Praca zdalna. Brak transparentności w tej tematyce w Enea S.A. powoduje powstawanie teorii spiskowych.
6.Szkolenia w GK Enea. Z jednej strony od kilku lat oszczędza się nawet
na szkoleniach BHP, a z drugiej strony organizuje się drogie kilkudniowe
szkolenia integracyjne. Szkolenia w większości realizowane są w formule
e-learning- przez co jakość ich bardzo spadła.

Na wyjazdowym posiedzeniu w Przyłęsku po prawie pięciomiesięcznej
przerwie spowodowanej pandemią spotkali się członkowie Komisji
Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. (KPG). W
zebraniu uczestniczył członek zarządu Enea Serwis- Piotr Bogusławski.
Tematów przez ten czas uzbierało się wiele, więc program zebrania był
bardzo obszerny:
1. Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego zebrania z 18 lutego
2020r..
2. Przyjęcia nowych członków. Stosowną uchwałą w szeregi Naszej Organizacji przyjęliśmy kolejne 4 osoby.
3. Sprawozdanie z działalności od ostatniego zebrania. Członkowie
Prezydium KPG zrelacjonowali najważniejsze wydarzenia jakie miały
miejsce od lutego 2020 r.
4.Podsumowanie negocjacji płacowych 2020 w GK Enea. Przedstawiono i oceniono wynegocjowane podwyżki w Spółkach: Enea S.A. , Enea
Operator, Enea Logistyka, Enea Trading, Enea Oświetlenie, Enea Centrum,
Enea Pomiary i Enea Serwis. Zgodnie z zawartymi porozumieniami płacowymi w sierpniu i wrześniu negocjacje mają być kontynuowane.
5.Pandemia koronawirusa. Podsumowano działania mające na celu
ochronę Naszych Pracowników przed zarażeniem się koronawirusem.
Pozytywnie oceniono działania pracodawców GK Enea w tym zakresie.
6.Wspólna Działalności Socjalna (WDS). Powoli następuje odmrażanie
gospodarki, czego nie można powiedzieć o działalności socjalnej. Decyzje
administratora dalej uniemożliwiają korzystania z niektórych działalności uzgodnionych w planie działalności socjalnej w lutym 2020 r. Uwagi i
sugestie Komisji Socjalnej Obszaru Gorzowskiego pozostają bez odpowiedzi. W tym temacie będziemy dalej interweniowali.
7.Uchwały przyjęte drogą elektroniczną. Zgodnie z naszym wewnętrznym prawem przypomniano treści uchwał przyjętych drogą elektroniczną i
po uzupełnieniu podpisów z głosowań dołączono je do protokołu z dzisiejszego zebrania.

8. Sytuacja w Biurach Obsługi Klienta (BOK). Dostaliśmy odpowiedź
na nasze wystąpienie z lutego sygnalizujące problemy z jakim borykają się
Pracownicy w BOK-ach. Odpowiedź niestety bagatelizuje te problemy.
Namawiamy Pracowników BOK-ów do zgłaszania swoim bezpośrednim
przełożonym problemów i nieprawidłowości na piśmie. Wyrażamy goto(Ciąg dalszy na stronie 4)
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wość spotkania się z Pracownikami w poszczególnych BOK-ach Obszaru
Gorzowskiego -czekamy na zaproszenia.

9.Ubezpieczenia i opieka medyczna z Firmą PZU. W odpowiedzi na
nasze wystąpienie z lutego nasz przedstawiciel (K.Gonerski) został zaproszony do zespołu, którego celem będzie wybór firmy ubezpieczeniowej
gwarantującej lepsze warunki ubezpieczeniowe od tych, które aktualnie
mamy.
10. Restrukturyzacja energetyki. Wystąpienia przedstawicieli Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP) zapowiadają głęboką restrukturyzację
naszej branży. Przedstawiono podjęte działania mające na celu spotkanie z
Ministrem Jackiem Sasinem. Nieodpowiedzialne działania mogą doprowadzić do likwidacji wielu dobrych miejsc pracy.
11.Wybory Społecznych Inspektorów Pracy (SIP). Regulamin Wyborów SIP kolejny raz został zmieniony. Najwyższy czas zorganizować wybory SIP w GK Enea -podejmiemy działania w tym zakresie w Komisji
Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea.
12.Wybory Prezydenckie. Podsumowano wyniki I tury wyborów i zaapelowano o udział w II turze wyborów Prezydenta RP i poparcie Naszego
Kandydata Andrzeja Dudę.
13.Obchody 40-lecia związku. Harmonogram obchodów przyjęty na początku roku zweryfikowała pandemia. Jeżeli sytuacja epidemiologiczna
pozwoli to w trzecim kwartale podejmiemy próbę zorganizowania kilku
imprez okolicznościowych. Podjęliśmy decyzje o obdarowaniu wszystkich
Naszych Członków upominkami związanymi z 40 rocznicą narodzin NSZZ
Solidarność.

„SEMPER FIDELIS” za aktywną działalność w Regionalne Sekcji
Emerytów i Rencistów. Gratulujemy.

10.07.2020 Spotkanie kwartalne w Enea Operator.

Kolejne spotkanie w Operatorze ze względów bezpieczeństwa odbyło się
na zasadzie wideokonferencji. Zarząd na spotkaniu reprezentowali: Andrzej Kojro - prezes zarządu, -Marek Szymankiewicz - wiceprezes
zarządu ds. infrastruktury sieciowej,-Józef Aleszczyk - wiceprezes zarządu
ds. ekonomiczno-finansowych, -Michał Cebula - wiceprezes zarządu ds.
pracowniczych.
Tematyka spotkania:
Raport na temat oceny możliwości pracy zdalnej w trybie home office. Ze względów lokalowych część osób nadal pracuje w systemie rotacyjnym (brak możliwości zachowania bezpiecznych odległości) jest to około
2% pracowników Operatora. Pracodawca przedstawił stanowiska na których w jego ocenie istniej możliwości pracy zdalnej.Czeka nas w tej sprawie szeroka dyskusja - jest duża grupa Pracowników, którzy chcą tak pracować. Aby było to możliwe muszą być uzgodnione zmiany do Regulaminu Pracy oraz do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.
W sprawach różnych podnieśliśmy kwestie kondycji finansowej w kontekście deklaracji nowego prezesa Enea SA. o nieobniżaniu wynagrodzeń. Prezes A.Kojro stwierdził, że na dzień dzisiejszy kondycja EO jest
dobra, nie może jednak przewidzieć jak będzie to wyglądało na jesieni
kiedy może przyjść druga fala pandemii.

11.07.2020 Grupa Enea
przenosi aktywa i OZE do
spółki Enea Nowa Energia.
Zgodnie ze Strategią Rozwoju, Grupa Enea
powołała spółkę Enea Nowa Energia, której zadaniem będzie zarządzanie i rozwój
projektów opartych o odnawialne źródła
energii (OZE). W pierwszej kolejności, w
skład spółki wejdą aktywa OZE rozwijane do
tej pory w ramach Segmentu OZE Enei Wytwarzanie. Z tych względów na siedzibę
spółki wybrany został Radom, w którego
bliskim sąsiedztwie znajduje się dotychczasowa lokalizacja Segmentu OZE – Kozienice. Utworzenie spółki Enea Nowa Energia
wpisuje się w trwający proces transformacji
polskiej i europejskiej energetyki.
Ogłoszona w grudniu ubiegłego roku aktualizacja Strategii Rozwoju Grupy Enea koncentruje się na zrównoważonej transformacji
aktywów w kierunku zastosowania odnawialnych i niskoemisyjnych technologii oraz
inwestycjach w nowe produkty i usługi, wykorzystujące zaawansowane rozwiązania
informatyczne i cyfrowe.
Za część strategii związaną z OZE opowiadać będzie spółka Enea Nowa
14.Sytuacja w Sp. GK Enea. W Enea Centrum wprowadzono zakaz
Energia, która po fazie przygotowań formalno-prawnych rozpoczyna dziaodtwarzania stanowisk po Pracownikach, którzy przeszli na emeryturę.
łalność operacyjną.
Doprowadza do sytuacji, że niektóre komórki organizacyjne nie mogą
Przejęcie przez Eneę Nowa Energia wydzielanego z Enei Wytwarzanie
wywiązać się z ciążących na nich obowiązkach. Wiele dodatkowej pracy
segmentu OZE umożliwi utworzenie silnego, skonsolidowanego podmiotu,
związanej jest o obsługą fotowoltaiki.
zdolnego do dynamicznego rozwoju, który będzie aktywnym inwestorem
15.Sprawy różne. Poruszono temat pojemników na segregowane śmieci na krajowym rynku OZE. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Grupa Enea do
w Enea Operatorze. Zakupione pojemniki są nieergonomiczne. Temat do 2025 roku osiągnie 22% udziału OZE w produkcji energii elektryczporuszenia na spotkaniu z Dyrektorem Naszego Oddziału.
nej, a w perspektywie 2030 r. wzrośnie on do 33%.
Podczas zebrania na nasze spotkanie przybył Przewodniczący Regional- „Enea Nowa Energia jest ważnym elementem naszej Strategii Rozwoju.
nej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność Jerzy Morawiec i Zadaniem spółki będzie zrealizowanie ambitnych celów wspierających
wspólnie z Przewodniczącym KPG Krzysztofem Gonerskim wręczyli
Naszej Koleżance Grażynie Zych Honorową Odznakę
(Ciąg dalszy na stronie 5)
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wytwarzającym energię elektryczną z biomasy, który jest częścią naletransformację naszego koncernu w zakresie wykorzystania odnawialnych żącej do Grupy Elektrowni Połaniec.
źródeł energii i ograniczenia emisyjności. Zamierzamy do 2030 r. zwięk- W 2019 r., Grupa Enea wytworzyła 2,3 TWh energii elektrycznej ze
szyć ponad czterokrotnie udział OZE w całkowitej produkcji energii elek- źródeł OZE – był to wzrost o 12,5% w porównaniu z rokiem 2018 r.
trycznej. Nowa spółka ma rozwijać aktywa OZE w oparciu o najnowocześniejsze i optymalne ekonomicznie rozwiązania technologiczne. Grupa
Enea już dziś produkuje 2,3 TWh energii elektrycznej z OZE i chcemy,
12.07.2020
aby ta wartość wzrastała w kolejnych latach” –
powiedział Paweł Szczeszek, prezes Enei.
Andrzej Duda
(Ciąg dalszy ze strony 4)

ponownie
Prezydentem
RP.

Korzyścią z utworzenia nowej spółki Enea Nowa Energia będą również
większe możliwości pozyskania finansowania na rozwój projektów
OZE. Grupa Enea w Strategii Rozwoju planuje do 2035 r. zainwestować 14,7 mld zł w odnawialne źródła energii a zrównoważony program
inwestycyjny zakłada optymalizację struktury i źródeł finasowania.
Innowacyjność projektów OZE pozwoli z kolei na osiągnięcie przewagi
konkurencyjnej w zakresie zwiększenia efektywności zarządzania kapitałem i operacjami spółki w zakresie m.in. transformacji energetycznej.
„Stworzenie nowego podmiotu odpowiedzialnego wyłącznie za Segment
OZE wspiera innowacyjność oraz ułatwia działania niezbędne do przeprowadzenia planowanej w kraju transformacji energetycznej. Jest również odpowiedzią Grupy Enea na wyzwania związane z ochroną klimatu i
społeczne oczekiwanie zapewniania odbiorcom końcowym dostaw energii
elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Powołanie nowej spółki, w czym też wielka zasługa Marka Suskiego, przewodniczącego sejmowej Komisji do spraw Energii i Skarbu Państwa wpłynie pozytywnie na
zwiększenie obszaru oddziaływania oraz na rozwój atrakcyjnych ekonomicznie i technologicznie aktywów wytwórczych w Grupie Enea. Projekt
wspierania OZE zwiększy odsetek zielonej energii w polskim koszyku
energetycznym i przyczyni się do rozwoju niskoemisyjnej gospodarki, a
fakt że spółka będzie miała siedzibę w Radomiu oznacza dla miasta
ogromne szanse” – powiedział Tomasz Siwak -prezes Enea Nowa Energia.
Głównym celem Enei Nowa Energia jest zbudowanie silnej pozycji na
rynku OZE połączonej ze zdolnościami do budowania i przejmowania
aktywów wytwórczych w tym obszarze. Spółka ma również prowadzić
działania R&D oraz rozwijać i realizować innowacyjne projekty oparte o
nowe technologie. Działalność Enei Nowa Energia ma wpisywać się w
osiągnięcie nadrzędnego celu unijnej polityki energetycznej i klimatycznej,
jakim jest redukcja emisji CO2.
Spółka odpowiedzialna za rozwój OZE w Grupie Enea swoją siedzibę
będzie miała w Radomiu. Wybór lokalizacji wiązał się z bliskością
Kozienic, gdzie zlokalizowana jest Enea Wytwarzanie. Grupa Enea chce
również wykorzystać potencjał południowego Mazowsza. Wpisuje się to w
dotychczasową praktykę Grupy, która jako jedna z największych firm w
kraju rozwija regionalne ośrodki. Główna centrala Grupy Enea mieści się
w Poznaniu, a wiele spółek Grupy ma swoje siedziby w innych regionach
Polski. Przykładowo w Świerżach Górnych pod Kozienicami swoją siedzibę ma wspominana Enea Wytwarzanie, w Szczecinie znajduje się siedziba
Enei Oświetlenie, a w Zawadzie Enei Połaniec. Sprzyja to budowie szerokich kompetencji na całym obszarze działania Enei oraz rozwojowi Grupy i
poszczególnych regionów Polski.
„Powstanie spółki Enea Nowa Energia to również zwieńczenie prac kierowanych przez mnie sejmowych komisji tej i poprzednich kadencji w
dziedzinie rozwoju i promocji Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce. Co
ważne, siedziba spółki będzie mieściła w Radomiu. Jest to kolejna, konkretna propozycja kierowana przez Eneę w stronę miasta i tym razem –
choć bez udziału władz miasta – praktycznie już została sfinalizowana. A
dla Radomia to nie tylko prestiż, ale też nowe miejsca pracy, kształcenie
kadr i szansa na rozwój tak ważnej i innowacyjnej gałęzi energetyki jaką
są OZE” – stwierdził poseł Marek Suski, przewodniczący sejmowej
Komisji do spraw Energii i Skarbu Państwa.
Energia ze źródeł odnawialnych wytwarzana jest w farmach wiatrowych:
Bardy, Darżyno i Baczyna, 21 elektrowniach wodnych na terenie północno-zachodniej Polski, a także w tzw. Zielonym Bloku

Wybory prezydenckie 2020 wygrał Andrzej Duda – oficjalne wyniki
wyborów prezydenckich z 27229 obwodowych komisji wyborczych.
Andrzej Duda zdobył 10 440 648 głosów, co stanowi 51,03 procent poparcia. Rafał Trzaskowski zdobył 10 018 263 głosów, czyli 48,97 procent. Różnica w ilości głosów uzyskanych przez kandydatów wyniosła 422
385 głosów.
Uprawnionych do głosowania w wyborach
było 30 268 460 osób, zaś karty do głosowania wydano 20 047 543 osobom. Z urn
wyjęto 20 638 904 kart do głosowania, z
czego 593 022 stanowiły karty wyjęte z
kopert na kartę do głosowania. Liczba kart
nieważnych wyniosła 2 269, natomiast
liczba kart ważnych wyniosła 20 636 635.
W II turze wyborów do głosowania poszło
68,18 procent Polaków uprawnionych do głosowania. Wybory okazały
się zwycięstwem wszystkich polskich obywateli, którzy 12 lipca mimo
pandemii ustanowili rekord frekwencji w wyborach prezydenckich w
XXI wieku.
Andrzej Duda będzie prezydentem przez kolejne 5 lat do 2025 roku.

WYBORY W GMINACH (mapa powyżej)
Andrzej Duda wygrał w 1872 gminach, natomiast Trzaskowski w 601.
Urzędujący prezydent największe poparcie zanotował w sąsiadujących ze
sobą gminach: Godziszów (95,24 procent) i Chrzanów (94,36 procent) w
powiecie janowskim w Lubelskiem. 92,76 procent w gminie Kulesze Kościelne na Podlasiu. Ponad 70 procent głosów w 54 gminach województwa
świętokrzyskiego (ze 102 gmin).
Trzaskowski najwięcej głosów zebrał z kolei w gminie Suchy Las w Wielkopolsce (75,47 procent), w gminie Dobra w powiecie polickim w województwie zachodniopomorskim (74,95 procent) oraz gminie Osielsko w
województwie kujawsko-pomorskim (70,27 procent).
W czterech gminach był remis. To gminy Łubianka (woj. kujawskopomorskie), Mielnik (podlaskie), Srokowo (warmińsko-mazurskie) i
Zwierzyn (lubuskie).
(Ciąg dalszy na stronie 6)
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WYBORY W POWIATACH (mapa powyżej)
Andrzej Duda zwyciężył w 236 powiatach, Rafał Trzaskowski - w 144.
Urzędujący prezydent najwyższym poparciem cieszył się w powiatach:
janowskim w województwie lubelskim (84,21 procent) oraz dwóch na
Podkarpaciu: brzozowskim (82,24 procent) oraz ropczycko-sędziszowskim
(81,05 procent).
Rafał Trzaskowski najwyższe poparcie w Polsce zanotował w miastach
na prawach powiatu: Sopocie (72,16 procent), Poznaniu (71,94 procent) i
Gdańsku (70,18 procent).
WYBORY W WOJEWÓDZTWACH
W wyborach prezydenckich Andrzej Duda wygrał w 6 województwach, a Rafał Trzaskowski w 10.
Prezydent Duda najwięcej głosów zdobył w sześciu województwach. Są
to: małopolskie z wynikiem 59,65 proc.; podkarpackie - 70,92 proc.; lubelskie - 66,31 proc.; podlaskie - 60,14 proc.; łódzkie - 54,46 proc. i świętokrzyskie z wynikiem 64,41 proc.
Z kolei Rafał Trzaskowski zwyciężył w dziesięciu województwach: w
zachodniopomorskim - 58,76 proc.; lubuskim - 59,80 proc.; dolnośląskim 55,39 proc.; opolskim - 52,64 proc.; śląskim - 51,01 proc..; warmińskomazurskim z wynikiem 53,16 proc.; pomorskim - 59,84 proc.; kujawskopomorskim - 53,23 proc.; wielkopolskim - 54,93 proc. i w mazowieckim,
gdzie uzyskał 52,26 proc. poparcia.
WYBORY POZA GRANICAMI POLSKI
We wszystkich obwodów utworzonych za granicą i na statkach wlicza
zbiorczo do województwa mazowieckiego. Zgodnie z danymi PKW, w
głosowaniu za granicą ważny głos oddało 415 951 osoby. 308 304 Polaków za granicą poparło Rafała Trzaskowskiego, co stanowiło 74,12%
ogółu głosów zagranicznych. Andrzej Duda zyskał zaufanie 107 647
wyborców za granicą. Różnica w głosach zagranicznych wynosi więc 200
657 głosów na korzyść Rafała Trzaskowskiego. Ponieważ różnica głosów dla województwa mazowieckiego wynosi jedynie 154 601 głosów,
oznacza to, że w rzeczywistości, w samym województwie mazowieckim,
Rafał Trzaskowski również przegrał. Jego ostateczna przewaga wynika
jedynie z przypisania do tego województwa głosów zagranicznych
WYBORY W LUBUSKIM
W województwie lubuskim do urn poszło 65 proc. uprawnionych do
głosowania, czyli 486 tys. wyborców.
Drugą turę wyborów prezydenckich wygrał Rafał Trzaskowski -zdobył
poparcie 59,8 proc. Głos na niego oddało 296 849 wyborców. Andrzej
Duda zebrał 199 589 głosów, czyli 40,2 proc.
Duda wygrał tylko w powiecie wschowskim, w pozostałych oraz w lubuskich stolicach, Zielonej Górze i Gorzowie, zwyciężał Trzaskowski
Jak głosowały stolice i powiaty
Zielona Góra-Rafał Trzaskowski - 69,9 proc. - 51 322 głosy Andrzej Duda
- 31,1 proc. - 23 134 głosy,frekwencja-72,3 proc.
Gorzów-Rafał Trzaskowski - 63,1 proc. - 38 237 głosów, Andrzej Duda 36,9 proc. - 22 330 głosy. Frekwencja: 67,4 proc.
Powiat gorzowski-Rafał Trzaskowski - 60,2 proc. - 21 299 głosów, Andrzej Duda - 39,8 proc. - 14 092 głosy. Frekwencja: 65,9 proc.

Powiat krośnieński-Rafał Trzaskowski - 60,5 proc. - 15 811 głosów,Andrzej Duda - 39,5 proc. - 10 339 głosów.Frekwencja: 62,2 proc.
Powiat międzyrzecki- Rafał Trzaskowski - 59,2 proc. - 17 516 głosów,
Andrzej Duda - 40,8 proc. - 12 079 głosów. Frekwencja: 64,3 proc.
Powiat nowosolski-Rafał Trzaskowski - 55,6 proc. - 23 153 głosy.Andrzej
Duda - 44,4 proc. - 18 506 głosów.Frekwencja: 64,2 proc.
Powiat słubicki -Rafał Trzaskowski - 61,4 proc. - 13 929 głosów,Andrzej
Duda - 38,6 proc. - 8 756 głosów,Frekwencja: 63,8 proc.
Powiat strzelecko-drezdenecki- Rafał Trzaskowski - 54,8 proc. - 12 861
głosów, Andrzej Duda - 45,2 proc. - 10 585 głosów. Frekwencja: 61 proc.
Powiat sulęciński-Rafał Trzaskowski - 53,2 proc. - 9 064 głosy, Andrzej
Duda - 46,8 proc. - 7 968 głosów. Frekwencja: 62,6 proc.
Powiat świebodziński--Rafał Trzaskowski - 59 proc. - 16 458 głosówAndrzej Duda - 41 proc. - 11 450 głosów. Frekwencja: 64,6 proc.
Powiat wschowski- Andrzej Duda - 53,1 proc. - 10 168 głosów, Rafał
Trzaskowski - 46,9 proc. - 8 978 głosów Frekwencja: 63,1 proc.
Powiat zielonogórski- Rafał Trzaskowski - 60,3 proc. - 22 683 głosy Andrzej Duda - 39,7 proc. - 14 924 głosy. Frekwencja: 65,3 proc.
Powiat żagański-Rafał Trzaskowski - 53,7 proc. - 19 530 głosów, Andrzej
Duda – 46,3 głosy – 16 843 głosy, Frekwencja: 61 proc.
Powiat żarski- Rafał Trzaskowski - 58,6 proc. - 26 008 głosów, Andrzej
Duda - 41,4 proc - 18 415 głosów. Frekwencja: 61 proc.
Jak głosowały lubuskie miasta i gminy.
POWIAT GORZOWSKI
Kostrzyn nad Odrą: Rafał Trzaskowski - 67 proc - 5929 głosów, Andrzej
Duda - 33 proc. 2 923 głosy
Witnica-Rafał Trzaskowski - 54,2 proc. - 3 168 głosów, Andrzej Duda 45,8 proc. - 2676 głosów
Lubiszyn-Rafał Trzaskowski - 55,7 proc. - 1 775 głosów, Andrzej Duda 44,3 proc. - 1 412 głosów
Bogdaniec-Rafał Trzaskowski - 55,3 proc. - 1 946 głosów, Andrzej Duda 44,7 proc. - 1 573 głosy
Kłodawa-Rafał Trzaskowski - 66,7 proc - 3 174 głosy, Andrzej Duda 33,3 proc. - 1 586 głosów
Santok-Rafał Trzaskowski - 58,9 proc. - 2 519 głosów, Andrzej Duda 41,9 proc. - 1 757 głosów
Deszczno-Rafał Trzaskowski - 56,3 proc. - 2 788 głosów, Andrzej Duda 43,7 proc. - 2 165 głosów
POWIAT KROŚNIEŃSKI
Krosno Odrzańskie- Rafał Trzaskowski - 60,9 proc. - 5 246 głosów, Andrzej Duda - 39,1 proc. - 3 373 głosy
Gubin (miasto)-Rafał Trzaskowski - 69,9 proc. - 5 468 głosów, Andrzej
Duda - 30,1 - 2350 głosów
Gubin (gmina)-Rafał Trzaskowski - 54,9 proc. - 1 839 głosów, Andrzej
Duda - 45,1 proc. - 1 510 głosów
Bytnica-Rafał Trzaskowski - 51,3 proc. - 603 głosy, Andrzej Duda - 48,7
proc. - 573 głosy
Dąbie-Rafał Trzaskowski - 52,3 proc. - 1 210 głosów, Andrzej Duda - 47,8
proc. - 1 106 głosów
Bobrowice-Rafał Trzaskowski - 53,89 proc. - 843 głosy, Andrzej Duda 46,1 proc. - 722 głosy
Maszewo-Andrzej Duda - 53,9 proc. - 705 głosów, Rafał Trzaskowski 46,1 proc - 602 głosy
POWIAT MIĘDZYRZECKI
Międzyrzecz- Rafał Trzaskowski - 62,1 proc. - 8 004 głosy, Andrzej Duda
- 37,9 proc. - 4 879 głosów
Skwierzyna-Rafał Trzaskowski - 59,5 proc. - 3 608 głosów, Andrzej Duda
- 40,5 proc. - 2 454 głosy
Bledzew-Andrzej Duda - 52,5 proc. - 1 123 głosy, Rafał Trzaskowski 47,5 proc. - 1 018 głosów
Przytoczna- Rafał Trzaskowski - 57,6 proc. - 1 574 głosy, Andrzej Duda 42,4 proc. - 1 160 głosów
Pszczew- Rafał Trzaskowski - 55,3 proc. - 1 421 głosów Andrzej Duda 44,7 proc. - 1 151 głosów
Trzciel- Rafał Trzaskowski - 55,8 proc. - 1 786 głosów, Andrzej Duda 44,2 proc. - 1 417 głosów
POWIAT STRZELECKO-DREZDENECKI
Strzelce Krajeńskie- Rafał Trzaskowski - 59,7 proc. - 4 742 głosy, Andrzej Duda - 40,3 proc. - 3 199 głosów
Drezdenko-Rafał Trzaskowski - 53,4 proc. - 4 508 głosów, Andrzej Duda
- 46,6 proc. - 3 937 głosów
Dobiegniew- Rafał Trzaskowski - 51,3 proc. - 1 699 głosów, Andrzej Duda- 48,7 proc. - 1 613 głosów
Stare Kurowo- Rafał Trzaskowski - 52,1 proc. - 939 głosów, Andrzej
Duda - 47,9 proc. - 863 głosy
Zwierzyn-Andrzej Duda - 50 proc. - 973 głosy, Rafał Trzaskowski - 50
proc. - 973 głosy
POWIAT SULĘCIŃSKI
(Ciąg dalszy na stronie 7)
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Sulęcin-Rafał Trzaskowski - 51,6 proc. - 3 855 głosów, Andrzej Duda 48,4 proc. - 3 617 głosów
Torzym-Rafał Trzaskowski - 57,7 proc. - 1 718 głosów, Andrzej Duda 42,3 proc. - 1 262 głosy
Lubniewice- Rafał Trzaskowski - 58,9 proc. - 1 015 głosów, Andrzej Duda
- 49,1 proc. - 708 głosów
Słońsk- Rafał Trzaskowski - 50,04 proc. - 1 227 głosów, Andrzej Duda 49,96 proc. - 1 225 głosów
Krzeszyce- Rafał Trzaskowski - 51,9 proc. - 1 249 głosów, Andrzej Duda 48,1 proc. - 1 156 głosów
POWIAT SŁUBICKI
Słubice-Rafał Trzaskowski - 69 proc. - 7 024 głosy-Andrzej Duda - 31
proc. - 3 156 głosów
Rzepin- Rafał Trzaskowski - 57,3 proc. - 2 648 głosów,-Andrzej Duda42,7 proc. - 1 976 proc.
Ośno Lubuskie- Rafał Trzaskowski - 58,6 proc. - 1 771 głosów, Andrzej
Duda - 41,4 proc. - 1 251 głosów
Cybinka- Rafał Trzaskowski - 51,9 proc. - 1 506 głosówAndrzej Duda 48,1 proc. - 1 396 głosów
Górzyca- Rafał Trzaskowski - 50,1 proc. - 980 głosów, Andrzej Duda 49,9 proc. - 977 głosów
POWIAT ŚWIEDODZIŃSKI
Świebodzin- Rafał Trzaskowski - 59,69 proc. - 8 616 głosów, Andrzej
Duda - 40,31 proc. - 5 819 głosów
Lubrza-Rafał Trzaskowski - 57,12 proc. - 1 127 głosów, Andrzej Duda 42,88 proc. - 846 głosów
Łagów- Rafał Trzaskowski - 57,71 proc. - 1 531 głosów, Andrzej Duda 42,29 proc. - 1 122 głosów
Skąpe- Rafał Trzaskowski - 59,6 proc. - 1 642 głosów, Andrzej Duda 40,4 proc. - 1 113 głosów
Szczaniec- Andrzej Duda - 52,11 proc. - 964 głosów, Rafał Trzaskowski 47,89 proc. - 886 głosów
Zbąszynek- Rafał Trzaskowski - 62,61 proc. - 2 656 głosów, Andrzej Duda - 37,39 proc. 1 586 głosów
POWIAT ZIELONOGORSKI
Babimost- Rafał Trzaskowski - 58,49 proc. - 1 878 głosów, Andrzej Duda
- 41,51 proc. - 1 333 głosów
Bojadła- Rafał Trzaskowski - 51,77 proc. - 776 głosów, Andrzej Duda 48,23 proc. - 723 głosów
Czerwieńsk- Rafał Trzaskowski - 59,6 proc. - 2 849 głosów, Andrzej Duda
- 40,4 proc. - 1 931 głosów
Kargowa- Rafał Trzaskowski - 58,37 proc. - 1 712 głosów, Andrzej Duda 41,63 proc. - 1 221 głosów
Nowogród Bobrzański- Rafał Trzaskowski - 58,08 proc. - 2 869 głosów,
Andrzej Duda - 41,92 proc. - 2 071 głosów
Sulechów- Rafał Trzaskowski - 60,9 proc. - 7 803 głosów, Andrzej Duda 39,1 proc. - 5 009 głosów
Świdnica- Rafał Trzaskowski - 66,7 proc. - 2 446 głosów, Andrzej Duda 33,3 proc. - 1 221 głosów
Trzebiechów- Rafał Trzaskowski - 52,19 proc. - 751 głosów, Andrzej Duda - 47,81 proc. - 688 głosów
Zabór-Rafał Trzaskowski - 68,74 proc. - 1 599 głosów, Andrzej Duda 31,26 proc. - 727 głosów
POWIAT NOWOSOLSKI
Miasto Nowa Sól-Rafał Trzaskowski - 59,56 proc. - 11 344 głosów, Andrzej Duda - 40,44 proc. - 7 702 głosów
Bytom Odrzański- Rafał Trzaskowski - 55,39 proc. - 1 356 głosów, Andrzej Duda - 44,61 proc. - 1 092 głosów
Kolsko- Andrzej Duda - 50,79 proc. - 870 głosów, Rafał Trzaskowski 49,21 proc. - 843 głosów
Kożuchów- Rafał Trzaskowski - 54,27 proc. - 3 993 głosów-Andrzej Duda
- 45,73 proc. - 3 364 głosów
Gmina Nowa Sól- Rafał Trzaskowski - 52,66 proc. - 1 824 głosów, Andrzej Duda - 47,34 proc. - 1 640 głosów
Nowe Miasteczko- Andrzej Duda - 53,01 proc. - 1 330 głosów, Rafał Trzaskowski - 46,99 proc. - 1 179 głosów
Otyń- Rafał Trzaskowski - 55,52 proc. - 1 955 głosów, Andrzej Duda 44,48 proc. - 1 566 głosów
Siedlisko- Andrzej Duda - 58,84 proc. - 942 głosów, Rafał Trzaskowski 41,16 proc. - 659 głosów
POWIAT ŻAGAŃSKI
Miasto Żagań-Rafał Trzaskowski - 61,08 proc. - 7 419 głosów, Andrzej
Duda - 38,92 proc. - 4 727 głosów
Brzeźnica- Andrzej Duda - 58,14 proc. - 1 053 głosów, Rafał Trzaskowski
- 41,86 proc. - 758 głosów
Gozdnica-Rafał Trzaskowski - 54,47 proc. - 701 głosów,-Andrzej Duda 45,53 proc. - 586 głosów
Iłowa- Andrzej Duda - 50,02 proc. - 1 549 głosów, Rafał Trzaskowski 49,98 proc. - 1 548 głosów
Małomice-Rafał Trzaskowski - 50,34 proc. - 1 198 głosów, Andrzej Duda -

49,66 proc. - 1 182 głosów
Niegosławice- Andrzej Duda - 53,63 proc. - 1 093 głosów, Rafał Trzaskowski - 46,37 proc. - 945 głosów
Szprotawa- Rafał Trzaskowski - 51,37 proc. - 4 737 głosów, Andrzej Duda
- 48,63 proc. - 4 484 głosów
Wymiarki- Andrzej Duda - 54,44 proc. - 631 głosów, Rafał Trzaskowski 45,56 proc. - 528 głosów
Gmina Żagań- Rafał Trzaskowski - 52,44 proc. - 1 696 głosów, Andrzej
Duda - 47,56 proc. - 1 538 głosów
POWIAT ŻARSKI
Miasto Żary-Rafał Trzaskowski - 61,39 proc. - 10 950 głosów-Andrzej
Duda - 38,61 proc. - 6 887 głosów
Brody-Rafał Trzaskowski - 56,69 proc. - 809 głosów-Andrzej Duda - 43,31
proc. - 618 głosów
Jasień-Rafał Trzaskowski - 57,35 proc. - 1 767 głosów-Andrzej Duda 42,65 proc. - 1 314 głosów
Lipinki Łużyckie- Rafał Trzaskowski - 53,01 proc. - 758 głosów, Andrzej
Duda - 46,99 proc. - 672 głosów
Lubsko-Rafał Trzaskowski - 60,88 proc. - 4 984 głosów, Andrzej Duda 39,12 proc. - 3 202 głosów
Łęknica- Rafał Trzaskowski - 67,55 proc. - 762 głosów, Andrzej Duda 32,45 proc. - 366 głosów
Przewóz- Andrzej Duda - 55,08 proc. - 829 głosów, Rafał Trzaskowski 44,92 proc. - 676 głosów
Trzebiel- Rafał Trzaskowski - 53,2 proc. - 1 415 głosów, Andrzej Duda 46,8 proc. - 1 245 głosów
Tuplice- Rafał Trzaskowski - 59,75 proc. - 818 głosów, Andrzej Duda 40,25 proc. - 551 głosów
Gmina Żary-Rafał Trzaskowski - 52,91 proc. - 3 069 głosów, Andrzej
Duda - 47,09 proc. - 2 731 głosów
POWIAT WSCHOWSKI
Wschowa- Andrzej Duda - 53,82 proc. - 10 168 głosów, Rafał Trzaskowski – 46,18 proc. – 8 978 głosów
Sława- Rafał Trzaskowski - 52,61 proc. - 3 540 głosów, Andrzej Duda 47,39 proc. - 3 189 głosów
Szlichtyngowa- Andrzej Duda - 65,96 proc. - 1 612 głosów, Rafał Trzaskowski - 34,04 proc. - 832 głosów

13.07.2020 Grupa Enea
wspiera walkę z koronawirusem

Za pośrednictwem Fundacji Enea do placówek medycznych walczących z koronawirusem trafiło 3,5 mln zł.
Przekazane środki przeznaczono - zgodnie z zapotrzebowaniem szpitali m.in. na sprzęt medyczny oraz środki higieny i ochrony osobistej. Grupa
#Enea w obliczu zagrożenia epidemicznego działa sprawnie, zapewniając bezpieczeństwo energetyczne milionom Polaków i wspierając
działania ograniczające rozprzestrzenianie się wirusa.

14.07.2020 PKN Orlen ze zgodą KE na przejęcie
Grupy Lotos. List Intencyjny
w sprawie przejęcia przez
Grupy PGNiG.
Fuzja z Grupą LOTOS to ważny krok w
kierunku budowy silnego multienergetycznego koncernu o międzynarodowym potencjale, skutecznie konkurującego na wszystkich rynkach - oceniła we wtorek płocka spółka, po
tym jak otrzymała warunkową zgodę KE na przejęcie Lotosu.
Połączenie PKN Orlen i Grupy Lotos znacząco wzmocni pozycję koncernu
w negocjacjach cenowych z kontrahentami z USA, krajów Bliskiego
(Ciąg dalszy na stronie 8)
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Wschodu czy Rosji. Ułatwi też nawiązanie współpracy z nowymi partnerami. Transakcja ta będzie miała szczególne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa paliwowo-energetycznego Polski oraz Europy ŚrodkowoWschodniej. Optymalizacja logistyki, w tym zakupu surowca i dystrybucji
gotowych produktów przełoży się też na stabilność cen dla Klientów.
- Zgoda Komisji Europejskiej na połączenie PKN Orlen i Grupy Lotos to
sygnał, że w Europie potrzebne są silne, multienergetyczne koncerny. To
historyczny moment dla obu koncernów i polskiej gospodarki. Łącząc
potencjał obu firm jesteśmy w stanie sprostać wyzwaniom związanym z
transformacją energetyczną, ponieważ niskoemisyjna gospodarka wymaga miliardowych inwestycji. Połączony kapitał finansowy i ludzki otwiera
możliwości realizacji nowych projektów, które wzmocnią naszą konkurencyjność i umożliwią dalszą ekspansję na globalnym rynku. Jestem
przekonany, że ta fuzja przyniesie korzyści zarówno akcjonariuszom jak i
klientom koncernu. Konsekwentnie negocjowaliśmy z Komisją, aby przejęcie Grupy Lotos było optymalne dla wszystkich stron transakcji. To się
udało. Przed nami rozmowy z potencjalnymi partnerami dotyczące wdrożenia środków zaradczych. Będziemy negocjować przede wszystkim
atrakcyjną wymianę aktywów. Jesteśmy do tego dobrze przygotowani,
mamy ustalony plan działania, aby w przyszłości maksymalnie móc wykorzystać synergie wynikające z tego przejęcia – - mówi Daniel Obajtek Prezes Zarządu PKN Orlen.
Konsolidacja Grupy Lotos i PKN Orlen oznacza większe możliwości finansowe na realizację dużych, wymagających wielomiliardowych nakładów, projektów inwestycyjnych, korzystnych dla polskiej gospodarki oraz
środowiska, np. planowanej inwestycji w budowę morskich farm wiatrowych. Fuzja to także szansa dla obu firm na wejście w nowe obszary działalności i jeszcze szybsze rozwijanie tych, w których są już aktywne.
Lotos zachowa pełną odrębność podatkową. To oznacza dalsze wpływy do
budżetu miasta Gdańsk na takich samych zasadach, jak obecnie. Siedziba
spółki pozostanie w Gdańsku i tu, tak jak do tej pory, będą trafiać wpływy z tytułu podatku CIT. Podobnie będzie z podatkami od nieruchomości.
Środki zaradcze uzgodnione z Komisją Europejską obejmują zobowiązania PKN Orlen i Grupy Lotos w obszarach: produkcji paliw i działalności hurtowej, logistyki paliw, działalności detalicznej, paliwa lotniczego oraz asfaltu. Sposób spełnienia określonych warunków i szczegóły
transakcji będą ustalane z potencjalnymi partnerami zewnętrznymi w ramach odrębnych rozmów i negocjacji. Zarówno nabywcy aktywów wynikających ze środków zaradczych, jak i warunki zawartych z nimi
umów będą podlegały zatwierdzeniu przez Komisję.
Środki zaradcze przewidują m.in. zmianę modelu biznesowego rafinerii
w Gdańsku, na bazie której powstanie spółka joint venture. PKN Orlen, w przypadku połączenia z Grupą Lotos, będzie operatorem wyodrębnionej w ramach JV rafinerii, co gwarantuje bezpieczeństwo paliwowe
Polski. Od początku procesu, ze względu na skalę i skomplikowanie transakcji Komisja oczekiwała sprzedaży całej rafinerii. PKN Orlen przez
okres dwóch lat pracował nad wypracowaniem alternatywnego modelu, który z jednej strony przekona instytucję europejską, a z drugiej
pozwoli na realizację strategicznych celów przez PKN Orlen. Finalnie
dla zewnętrznego partnera trafi 30 proc. udziałów.
Zgoda KE przewiduje zobowiązanie do sprzedaży części sieci sprzedaży detalicznej. W tym przypadku PKN Orlen i Grupa Lotos nadal będą
dysponowały największą siecią w Polsce i mogą wzmocnić pozycję na
rynku europejskim. Nadrzędnym celem PKN Orlen będzie znalezienie
partnera do jak najbardziej atrakcyjnej wymiany aktywów polskich na
podobne w innych częściach Europy. Środki zaradcze w obszarze sprzedaży detalicznej to standardowa praktyka w postępowaniach KE.
W zakresie posiadanych pojemności magazynowych, potencjał połączonych PKN Orlen i Grupy Lotos zmniejszy się o zaledwie 10 proc., co stanowi 7 procent łącznej powierzchni magazynowej w Polsce. W porównaniu do wcześniejszych tego typu transakcji, które przeprowadzono Europie
to bardzo duże osiągnięcie.
Konsolidacje firm paliwowych w innych europejskich krajach już
dawno nastąpiły. Przykładem jest węgierski MOL, norweski Equinor,
hiszpański Repsol, portugalski Galp Energia, włoskie Eni, czy francuski Total. Na tych wszystkich rynkach połączenie największych firm nie
tylko nie zaburzyło konkurencji na rynku, lecz dało impuls do wprowadzenia korzystnych zmian. W wyniku wdrożenia środków zaradczych proces
konsolidacji spółek również w Polsce w żaden sposób nie zaburzy konkurencji zarówno w obszarze paliw, jak i logistyki, co gwarantuje unijne
prawo antymonopolowe.
Proces przejęcia kapitałowego Grupy Lotos przez PKN Orlen został
zainicjowany w lutym 2018 r., podpisaniem Listu Intencyjnego ze
Skarbem Państwa, który posiada w gdańskiej spółce 53,19 proc. głosów
na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Z kolei w kwietniu 2018 r. w
gdańskiej spółce rozpoczął się proces due dilligence, czyli badanie jej kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej pod kątem przejęcia.
Natomiast w listopadzie 2018 r. PKN Orlen złożył w Komisji Europejskiej wstępną wersję wniosku o zgodę na koncentrację. W trakcie prac
nad dokumentem PKN Orlen i Grupa Lotos otrzymały z KE setki pytań, na
które sukcesywnie odpowiadały. Dobra współpraca wszystkich stron po-

zwoliła opracować ostateczny kształt wniosku, który trafił do Komisji na
początku lipca 2019 r. Dodatkowo pod koniec sierpnia 2019 r. podpisane
zostało porozumienie pomiędzy PKN Orlen, a Skarbem Państwa i Grupą
Lotos określające ramową strukturę transakcji przejęcia gdańskiej spółki.
Pod koniec września 2019 r. Komisja, zgodnie z praktyką zastosowała
standardową dla drugiej fazy negocjacji procedurę "stop the clock", która
została zatrzymana na początku marca br. PKN Orlen otrzymał 8 kwietnia
br. od Komisji Europejskiej możliwość zapoznania się z wynikami jej
analiz przeprowadzonych w II fazie postępowania, związanego z przejęciem kapitałowym Grupy Lotos. Zgodnie z praktyką dla tej fazy postępowania, zastosowana została procedura "Statement of Objections". PKN
Orlen złożył formalną propozycję środków zaradczych pod koniec kwietnia br., a na początku maja br. rozpoczął się market test.
14 lipca 2020 PKN Orlen i Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych, podpisały List Intencyjny w sprawie
przejęcia przez Grupy PGNiG.
Zgodnie z zapisami Listu intencyjnego model transakcji oraz jej harmonogram zostaną wypracowane przez zespół składający się z przedstawicieli
stron porozumienia. Fundamentem będzie rola PKN Orlen jako wiodącego
podmiotu transakcji. Na potrzeby transakcji opracowana zostanie wycena
wartości PGNiG, w tym pakietu posiadanego przez Skarb Państwa. Niezbędne będzie także przeprowadzenie procedury przed odpowiednimi
organami ochrony konkurencji tj. Komisją Europejską lub UOKiK.
Skarb Państwa posiada 71,88 proc. udziału w kapitale zakładowym
PGNiG.
„Powiększony PKN Orlen jest kluczowym podmiotem. Dla przeprowadzenia procesu jest niezbędna siła kapitałowa. Poprzez tego typu połączenia
tworzy się możliwość wygenerowania dodatkowych synergii po stronie
dochodowej i kosztowej. To przełomowy proces, który zwiększy efektywność funkcjonowania PGNiG i PKN Orlen. Całościowa integracja pewnych rynków, dystrybucji, sprzedaży i obrotu pokazuje kolejne kierunki
rozwoju” - powiedział podczas konferencji Mateusz Morawiecki-Prezes
Rady Ministrów.

Jacek Sasin
Mateusz Morawiecki
Daniel Obajtek
„Polska gospodarka dostaje dziś potężny impuls gospodarczy. To nie
koniec. Dokonujemy dziś dwóch kroków - nie tylko mamy otwarta zgodę
na przejęcie Grupy Lotos przez przez PKN Orlen, ale otwieramy też drzwi
do kolejnej konsolidacji. Rozpoczynamy proces przejęcia PGNiG przez
PKN Orlen. Budujemy w Polsce potężny koncern multienergetyczny o
globalnym zasięgu. Konsolidacja spółek skarbu państwa to nasza odpowiedź na coraz bardziej wymagające otoczenie” - mówi Jacek Sasin
„W Polsce jest miejsce na jeden koncern multienergetyczny o globalnym
zasięgu. Dlatego rozpoczynamy dzisiaj proces przejęcia GK PGNiG” skomentował na Twiterze prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

15.07.2020 Nowy zarząd Enei Ciepło.
Rada Nadzorcza Enei Ciepło powołała nowego
prezesa oraz wiceprezesa ds. technicznych.Nowy
prezes Enei Ciepło- Cezary Ołdakowski (na zdjęciu po lewej) został powołany 13 lipca po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego. Na fotelu
prezesa zasiadać będzie od 15 lipca.
Jednocześnie rozstrzygnięto postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko wiceprezesa ds. technicznych. Od 1 sierpnia funkcję tę będzie pełnić Jacek Płoński.

16.07.2020 Lubuskie- wzrost zachorowań, pierwsza
ofiara śmiertelna koronawirusa w regionie.

15 lipca 2020 r.w województwie lubuskim zmarła 91-letnia kobieta
zakażona koronawirusem. W regionie to pierwsza ofiara śmiertelna
zakażona COVID-19. Odnotowano też 12 nowych osób zakażonych. 11
(Ciąg dalszy na stronie 9)
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to zakażeni z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego we Wschowie. Kolejni,
bo 12 lipca 2020 r odnotowano tam 48 przypadków. Z tych 11 osób, 9
to pacjenci (osoby starsze), a dwie to pracownice personelu z woj. wielkopolskiego (kobieta w młodszym i średnim wieku). Ich stan jest dobry.12
osoba to pacjent z pow. strzelecko-drezdeneckiego. Przebywa w szpitalu
w Zielonej Górze.

Aktualnie w regionie hospitalizowanych jest 49 osób. 145 z 257 osób
pokonało koronawirusa. W statystykach dla woj. lubuskiego nie wliczono 35 żołnierzy. Wrócili z misji w Afganistanie i Rumunii. Ich stan jest
dobry.
Spis powiatów, z jakich pochodzą osoby zakażone:
-24 osób z powiatu żagańskiego,
-3 osoby z powiatu międzyrzeckiego,
-2 osoby z powiatu strzelecko-drezdeneckiego
-4 osoby z powiatu gorzowskiego,
-11 osób z powiatu nowosolskiego,
-42 osoby z powiatu świebodzińskiego,
-61 osób z powiatu wschowskiego,
-19 osób z powiatu żarskiego,
-3 osoby z miasta Gorzowa Wielkopolskiego,
-10 osób z powiatu zielonogórskiego,
-29 osób z miasta Zielonej Góry,
-3 osoby z powiatu sulęcińskiego,
-8 osoby z powiatu słubickiego,
-23 osób z powiatu krośnieńskiego,
-8 osób z województwa wielkopolskiego,
-2 osoby z województwa mazowieckiego,
-2 osoby z województwa małopolskiego,
-2 osoby z województwa warmińsko-mazurskiego,
-1 osoba spoza Polski.

17.07.2020 Nowy emeryt
Krzysztof Wasilonek
W Restauracji „Players” w Choszczenie
odbyła się uroczystość pożegnania
Krzysztofa Wasilonka -Specjalisty ds. rozwoju z Rejonu Dystrybucji Choszczno, który
przechodzi na zasłużoną emeryturę. Krzysztof
przepracował w sumie 45 lat z czego 21 w
Energetyce.
W tym ważnym dla
Krzysztofa wydarzeniu
uczestniczył były i obecny
Dyrektor RD Choszczno,
byli i obecni współpracownicy oraz koleżanki i
koledzy z pracy i związku
do, którego Krzysztof
należy. Jak zwykle przy
takich okazjach były:
wspomnienia, życzenia,
prezenty oraz tradycyjne STO LAT.
Młody Emeryt zadbał o to by nikt nie wyszedł głodny, i nie umarł z pragnienia- wszystko było pyszne. Okolicznościowe spotkanie trwało do późnego wieczora.

16.07.2020 Nagroda na Dzień Energetyka
Tą drogą przyłączamy się do życzeń i zapraszamy do działalności w coraz większym Kole Emerytów i Rencistów działającym przy naszej organizacji.
Więcej zdjęć z pożegnania na naszej stronie internetowej –
MENU-Aktualności

18.07.2020
Plany
połączenia
PGE, Taurona
i Enei.
Jak donosi Polityka
Insight (PI), rząd
zamierza połączyć
PGE, Tauron i
Eneę w jeden duży
podmiot, z którego
później będą usuwane aktywa węglowe.
Wraca temat wielkiej
konsolidacji polskiej energetyki. Według PI, rząd chce połączyć
największe krajowe firmy energetyczne w jeden wielki koncern. Kolejnym istotnym krokiem ma być stopniowe przenoszenie aktyNawiązując do rozmów z 8 lipca 2020 r. zarząd Enea S.A. uwzglednia- wów węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznejącą bardzo duże zaangażowanie, nakład pracy Pracowników i wywiązygo. Podmiot ten ma powstać jeszcze w tym roku na bazie PGE GiEK.
wanie się ze swoich obowiązków w czasie pandemii rekomendował Spół- O dekarbonizację spółek nalegała niedawno PGE. W czerwcu rząd oficjalkom Grupy Kapitałowej Enea wypłacenie nagrody na Dzień Energetyka nie rozpoczął prace w tym zakresie. Minister Jacek Sasin dodał, że
w wysokości 1810 zł. Wypłata nagrody w miarę możliwości zostanie
(Ciąg dalszy na stronie 10)
zrealizowana w terminie wypłaty wynagrodzenia za lipiec.
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tworzenie koncepcji może potrwać kilka miesięcy. Jeśli projekt dojdzie
do skutku i spółki energetyczne pozbędą się problematycznych aktywów,
odzyskają dostęp do tańszego finansowania inwestycji.
Pomysł połączenia spółek energetycznych nie jest nowy. Jeszcze w 2018
r. głośno mówił o tym premier Mateusz Morawiecki. Wtedy rozważano
połączenie PGE z Energą oraz Enei i Tauronem. W ten sposób miały
powstać dwa duże koncerny. Obecnie taki układ nie jest już możliwy, bo
niedawno Energa trafiła pod skrzydła Orlenu.

21.07.2020 Łagodzenie obostrzeń
związanych z pandemią.

Psychologowie dyżurujący w ramach infolinii psychologicznej są dostępni
od poniedziałku do piątku z wyłączeniem 13 i 14 sierpnia br. Infolinia
będzie dostępna do 15 września 2020 r., jednak termin ten może ulec
zmianie. Pomocą duchową służy ks. Jacek Markowski- Kapelan
Wielkopolskich Energetyków tel.-609 686 990

23.07.2020 Zmiana w składzie
zarządu Enei
Zbigniew Piętka złożył oświadczenie o rezygnacji
z funkcji członka zarządu Enei ds. korporacyjnych
z dniem 24 lipca br. Z. Piętka nie podał przyczyn
rezygnacji.
Zbigniew Piętka pełni funkcję wiceprezesa Enei
ds. korporacyjnych od 10. 10. 2017 roku. Nie
pierwszy raz znalazł się w zarządzie Enei. W latach 2007-2008 był wiceprezesem Enei ds. infrastruktury. Z tej funkcji został odwołany 3 czerwca 2008 roku.

24.07.2020 Kolejna zmiana w
składzie zarządu Enei
O 21 lipca 2020 r. złagodzone zostają kolejne obostrzenia związane z
epidemią koronawirusa. Jak wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów, dystans społeczny zostaje skrócony z 2 m do 1,5 m, a na stadiony wejdzie 50 proc. publiczności. Więcej zainteresowanych będzie mogło uczestniczyć także w kongresach, konferencjach czy wystawach.
Ponadto od 17 lipca 2020 r. możliwe jest organizowanie dużych wydarzeń np. koncertów bez limitu 150 osób. Ponadto przestają obowiązywać limity osób na basenach oraz pływalniach.
Mniejszy dystans społeczny. Zmiany szykują się także w obszarze szkoleń, kongresów, konferencji czy targów. W związku
z możliwością ewidencjonowania uczestników z imienia i
nazwiska w tego typu spotkaniach także będzie mogło znaleźć się więcej osób . Dotychczasowy limit wynosił 4 mkw. na
osobę a teraz w zakresie konferencji czy targów będzie to 2,5
mkw. na osobę. Kolejna zmiana to skrócenie tzw. dystansu
społecznego z 2 m do 1,5 m. Wciąż obowiązkowe będzie jednak zakrywanie nosa i ust. Od 17 lipca 2020 r. w całej Polsce
można organizować koncerty plenerowe. Warunek? Zapewnienie co najmniej 5 mkw. na jedną osobę, a przy tym dwumetrowy dystans społeczny między uczestnikami albo obowiązkowe maseczki.

22.07.2020 Wsparcie psychologiczne dla
Pracowników naszej Grupy
nadal jest kontynuowane.

Zarząd Enei poinformował, że 23 lipca 2020 r.
Piotr Adamczak złożył oświadczenie, że z upływem dnia 10 sierpnia br. rezygnuje z pełnienia
funkcji członka zarządu ds. handlowych oraz z
członkostwa w zarządzie. Pan Piotr Adamczak
nie podał przyczyn rezygnacji.
21 stycznia 2016 rada nadzorcza Enei podjęła
uchwałę w sprawie powołania ze skutkiem od
dnia 15 lutego 2016 r. do zarządu Enei Piotra Adamczaka.

24.07.2020 Koronawirus
w szpitalu wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

W szpitalu wojewódzkim przy ul. Dekerta w Gorzowie wykryto koronawirusa. Na oddziale chirurgii dziecięcej wykryto koronawirusa.
Od ponad trzech miesięcy Pracownicy naszej Grupy mogą skorzystać ze Cały oddział jest zamknięty. Nie można tam wejść ani wyjść.
wsparcia doświadczonych psychologów, którzy dyżurują pod przeznacza- Informację potwierdza Sławomir Pawlak z działu prasowego lecznicynym dla Pracowników numerem telefonu 22 290 28 19. Trudna sytuacja „Do odwołania Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie
spowodowana pandemią koronawirusa nie pozostaje obojętna dla nasze- Wlkp. Sp. z o.o. wstrzymuje przyjęcia do Oddziału Chirurgii i Traumatogo zdrowia psychicznego, dlatego zdecydowaliśmy o kontynuacji przez logii Dziecięcej z Pododdziałem Urologii Dziecięcej oraz Ambulatorium
Chirurgii Dziecięcej. Ma to związek ze stwierdzeniem dodatniego wyniku
najbliższe trzy miesiące wsparcia psychologicznego dla naszych Praw kierunku zakażenia COVID-19 u dziecka hospitalizowanego na odcowników.
Ta szczególna forma pomocy skierowana jest do osób w kryzysie emocjo- dziale Chirurgii Dziecięcej”
nalnym, które odczuwają stres lub lęk wywołany sytuacją zagrożenia epi- Co wiemy o pacjencie?
„Dziecko zostało przyjęte do nagłego zabiegu, w trybie pilnym, jest spoza
demiologicznego. W takiej sytuacji wystarczy zadzwonić pod wskazany
numer infolinii wsparcia psychologicznego dla pracowników Grupy Enea. Gorzowa. Proszę o zrozumienie, nie możemy podawać więcej szczegółów.
Wsparciem służą psychologowie, którzy posiadają bogate doświadcze- Najważniejsze, że nasze procedury bezpieczeństwa zadziałały. Jeszcze raz
nie w udzielaniu zdalnej pomocy psychologicznej. Specjalista w trakcie podkreślę - wszyscy są bezpieczni” - poinformował w mediach społecznorozmowy opowie o możliwych rozwiązaniach oraz wskaże ścieżkę dalsze- ściowych Robert Surowiec, wiceprezes gorzowskiego szpitala.
go postępowania, jeśli takie będzie konieczne.

(Ciąg dalszy na stronie 11)
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do grupowych wyjazdów krajowych i zagranicznych ( 30 czerwca),
oraz zawiesił dofinansowanie do grupowej działalności sportowoCo ważne - Szpital działa – pacjenci są przyjmowani, oddziały (poza
rekreacyjnej.
chirurgią dziecięcą) pracują zgodnie z planem.Planowe przyjęcia pacjentów zostały wstrzymane
Jak podaje rzecznik, o fakcie zostali poinformowani lekarze koordynatorzy ratownictwa medycznego województwa lubuskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego, szpitalne oddziały chirurgii dziecięcej w Zielonej Górze, Poznaniu i Szczecinie oraz Centra Zarządzania Kryzysowego w Gorzowie Wlkp., Poznaniu i Szczecinie.
Zarząd Szpitala jest w stałym kontakcie z Dyrektorem Wydziału Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Lubuskim
Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym.
Do tej pory w Lubuskiem stwierdzono 341 przypadków zakażeń koronawirusem
164 osoby z tej grupy wyzdrowiały, a trzy zmarły. Dane mamy jeszcze z
23 lipca 2020 r. i nie zawierają one przypadku ze szpitala w Gorzowie.
Dzienny raport Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z 24 lipca:
-63 osoby hospitalizowane;- 669 osób w kwarantannie (nałożonej przez
inspekcje sanitarne); -151 osób objętych nadzorem epidemiologicznym; 166 osób wyleczonych z COVID-19.
(Ciąg dalszy ze strony 10)

25.07.2020 Zmiany w zarządzenie
Enei Elektrowni Połaniec

Jak podaje portal Polaniec.pl , rada nadzorcza Enei Elektrowni Połaniec
20 lipca podjęła uchwały w sprawie powołania zarządu spółki na drugą wspólną trzyletnią kadencję, która rozpoczęła się 23 lipca. Do zarządu spółki powołani zostali Bogusław Rybacki - na stanowisko prezes
zarządu i Krzysztof Pawełek - stanowisko wiceprezes zarządu ds. technicznych.
Bogusław Rybacki jest absolwentem Wydziału
Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Ukończył również podyplomowe studia
w zakresie eksploatacji elektrowni jądrowych na
Politechnice Poznańskiej, oceny i analizy ekonomicznej organizacji gospodarczych na Akademii
Ekonomicznej we Wrocławiu; zarządzania jednostkami gospodarczymi na Uniwersytecie Wrocławskim, ekonomicznych problemów transformacji
elektroenergetyki oraz działania przedsiębiorstw
energetycznych w warunkach integracji europejskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Swoje życie zawodowe związał z Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja - w obszarze produkcyjnym, od
stanowiska mistrza po dyrektora Elektrociepłowni Czechnica wchodzącej
w skład Kogeneracji oraz w obszarze handlu i rozwoju, na stanowisku
zastępcy dyrektora oraz dyrektora tego pionu. W latach 1994 - 1997 był
członkiem rady nadzorczej Kogeneracji, a w 2009 r. prezesem Termhydralu, spółki zależnej Kogeneracji. Od 1998 r. członek Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, od 2016 r. członek Komisji Rewizyjnej PTEZ.
Krzysztof Pawełek jest absolwentem Wydziału
Maszyn Górniczych i Hutniczych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Posiada wieloletnie
doświadczenie inżynierskie w remontach i modernizacjach urządzeń energetycznych. Z Elektrownią Połaniec związany jest od 35 lat. Swoją
karierę zawodową w elektrowni rozpoczynał jako
pierwszy obchodowy urządzeń blokowych w
Wydziale Ruchu Bloków. Swoje doświadczenie
w obszarze utrzymania ruchu rozwijał w spółkach
Elporem i Elpoautomatyka, gdzie pełnił funkcję
kierownika w wydziale remontów, a także dziale
ogólnotechnicznym. Był zaangażowany w projekty dotyczące m.in. instalacji tymczasowej oraz
budowy nowej sprężarkowni; instalacji rozdziału suchego popiołu; realizacji instalacji przygotowania i rozdrabniania drewna wraz z układem transportu do magazynu zrębków w Elektrowni Połaniec. Od 2018 r. Krzysztof
Pawełek jako członek zarządu Enea Bioenergia nadzorował obszar techniczny w spółce odpowiadając za obszary eksploatacji urządzeń biomasy,
popiołów i gipsu w Elektrowni Połaniec. W 2020 r. objął stanowisko prezesa zarządu spółki Enea Połaniec Serwis realizującej usługi remontowe i
utrzymania ruchu w zakresie cieplno-mechanicznym, AKPiA i elektrycznym.

Na wstępie poinformowano nas, że zgłosiło się 44 organizatorów, którzy
chcą uzyskać dofinansowanie do grupowych wyjazdów. Następnie
przedstawiono opinie poszczególnych organizacji związkowych w tym
temacie. Opinie były sprzeczne. Poinformowano nas również, że pracodawcy z GK Enea nie widzą możliwości dofinansowania grupowych
wyjazdów i imprez sportowo rekreacyjnych ( nie chcąc narażać swoich Pracowników na zarażenie się koronawirusem).
Wywiązała się dyskusja, w której przedstawiciele NSZZ Solidarność
poprosili o podstawę prawną takich działań, tym bardziej , że obostrzenia związane z pandemią w całym Kraju stopniowo są łagodzone. Dodatkowo zasugerowaliśmy, że bardziej niebezpieczne jest wysyłanie
dzieci na kolonie i obozy. Spotykają się tam ze swoimi rówieśnikami z
całego kraju i narażają się na zakażenie. Większość dzieci nie wykazuje objawów zakażenia (przechodzą koronawirusa bezobjawowo). Pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych i tak organizują wyjazdy grupowe i korzystają z dofinasowań indywidualnych. Polityka
państwa idzie w kierunku odmrażania gospodarki w tym również działalności turystycznej (bon wakacyjny na dzieci-500 zł), a nam tymczasem proponuje się zamrożenie dofinansowań z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
W odpowiedzi usłyszeliśmy nie ma podstawy prawnej zakazującej
dofinansowań do w/w działalności jednakże stroną WDS są również
pracodawcy, którzy przez swoich przedstawicieli mogą próbować
zmieniać wcześniej uzgodniony Plan .
Na zakończenie przedstawiono nam uzgodnienie dotyczące zawieszenia
do końca roku dofinansowań do grupowych wyjazdów oraz imprez
sportowo rekreacyjnych.
Przedstawiciele NSZZ Solidarność nie podpisali takiego uzgodnienia.

28.07.2020 Polski samochód elektryczny za trzy lata.

Izera, taką nazwę będzie miała polska marka samochodów elektrycznych. ElectroMobility Poland zapowiada, że polski elektryk zjedzie z taśmy produkcyjnej w 2023 roku. Samochód ma być dostępny dla przeciętnego Kowalskiego.

Pod Warszawą odbyła się premiera polskiej marki samochodów elektrycznych. W jej trakcie poinformowano o nazwie i logo marki, zaprezentowaW Poznaniu spotkały się strony, które w lutym 2020 r. uzgodniły zasady no również dwa prototypy - białego SUV-a i czerwonego hatchbacka.
Wspólnej Działalności Socjalnej w Grupie Kapitałowej Enea w tym
Izera z taśmy produkcyjnej miałby zjechać w trzecim kwartale 2023
roku (WDS). Spotkanie odbyło się z inicjatywy strony związkowej. Stro- roku. Wcześniej - na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2021 roku
na Administratora WDS uczestniczyła w spotkaniu w trybie stacjonarnym, ma powstać fabryka i linia produkcyjna. Fabryka powstanie na południu
a przedstawiciele związków zawodowych w trybie mieszanym
Polski, na Śląsku. Zostało przeprowadzone due diligence i firma jest w
(stacjonarnym i wideokonferencyjnym). W związku z pandemią admini- trakcie pozyskania terenu.
strator WDS zmienił terminy składania wniosków o dofinansowanie
(Ciąg dalszy na stronie 12)
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Dyrektor biura projektu ElectroMobility Poland Małgorzata Królak podkreśliła, że budowa polskiego elektryka, to duża szansa dla gospodarki.
Wskazała, że branża motoryzacyjna co do wielkości jest drugim sektorem
przemysłowym w Polsce i generuje 8 proc. krajowego PKB. „Polska jest
też największym krajem w Europie, która nie ma własnej marki
samochodowej” - wskazała.

skich inżynierów i stylistów, pracowali m.in. projektanci z Torino Design.
To prywatne, niezależne włoskie studio stylistyczne, założone 15 lat temu
przez
Roberto Piattiego, które pracuje z europejskimi i światowymi markami, w
tym również z segmentu premium. Konsultantem projektu był Tadeusz
Jelec, wieloletni projektant Jaguara.

30.07.2020 Zysk Enea
za 2019 na inwestycje.

Królak dodała, że Izera na początku pozwoli stworzyć ok. 3,5 tys. miejsc
pracy, a w późniejszym etapie kolejne 3 tys. Potencjał - jak wskazała jest wyższy, gdyż wliczając w to otoczenie, produkcja polskiego elektryka
pozwoli wygenerować kolejnych 12 tys. miejsc pracy.
Prezes ElectroMobility Poland zapewnił ponadto, że celem spółki jest
stworzenie samochodu "budżetowego", przystępnego cenowo dla kieszeni
"przeciętnego Kowalskiego".
"Naszą ambicją od początku było, by ten samochód był dostępny, by elektryki, za trzy-cztery lata, były dostępne cenowo. Elektryk ma tę przewagę
nad samochodem spalinowym, że ma niższe koszty eksploatacji, ale w
zakupie jeszcze jest droższy. Dlatego samochód będzie sprzedawany w
systemie ratalnym, gdzie cena auta i paliwo - w tym wypadku energia
elektryczna - będzie zawarta w miesięcznej racie. Taka miesięczna rata
dla samochodów Izera będzie niższa niż dla samochodów spalinowych z
tego samego segmentu. To jest nasze podstawowe założenie" - wyjaśnił
Zaremba.
Przedstawiciele spółki dodali, że budowa prototypu kosztowała ok. 30
mln zł. Samo rozpoczęcie produkcji samochodu to 4-5 mld zł.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Enei, które obradowało 30 lipca
2020 r., podjęło między innymi
uchwałę w sprawie podziału
zysku netto za ubiegły rok.
Zgodnie z uchwałą ZWZ Enei,
zysk netto za 2019 r. wynikający z posiadanych akcji w kwocie 283,331 mln zł zostanie w całości przeznaczony na zwiększenie
kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji.
Zyski z lat 2017-2018 Enea przeznaczała również w całości na finansowanie inwestycji poprzez zwiększenie kapitału rezerwowego.
=====================================================

200 zł na urlop w DOMS

Bony można wykorzystać w terminie od 1.08.2020 r. do 31.07.2021 r.
Bon upoważnia do rabatu 200 zł na usługi noclegu, wyżywienia oraz
zabiegi w Centrum Odnowy Biologicznej.
Bon można zrealizować w ośrodkach należących do Doms Sp. z o.o.:
1.Ośrodek Konferencyjno – Wypoczynkowy HYRNY w Zakopanem,
ul. Piłsudskiego 20, www.hyrny.pl
2.Willa Sienkiewiczówka w Zakopanem, ul. Zamoyskiego 21,
www.willasienkiewiczowka.pl
3.Ośrodek Konferencyjno – Wypoczynkowy ZIEMOWIT w Jarnołtówku 204, www.osrodekziemowit.pl
4.Ośrodek Konferencyjno – Wypoczynkowy Savoy w Spale, domy
Savoy i Żbik, ul. Mościckiego 19, www.savoy.com.pl

Szczegóły na naszej stronie internetowej - Menu-Dokumenty

Prezes wyjaśnił , że obecnie spółka prowadzi rozmowy ws. finansowania
projektu w "gronie branżowych i finansowych" firm, również ze
spółkami Skarbu Państwa - innych niż właściciele ElectroMobility Poland. Czterema udziałowcami spółki są Enea, Energa, Tauron i PGE.
Firma prowadzi również rozmowy z dwoma międzynarodowymi koncernami ws. dostarczenia platformy, na której zostanie
zbudowana Izera - poinformowali przedstawiciele spółki.
Izera ma być samochodem przestronnym, który do setki będzie
rozpędzał się w mniej niż osiem sekund. Jej zasięg ma wynosić
400 km, a za pomocą szybkiego ładowania, trwającego pół
godziny, będzie można naładować 80 proc. baterii. Planowane jest wprowadzenie dwóch pojemności baterii.
Nad wyglądem SUV-a oraz hatchbacka, wraz z zespołem pol-

Bony są dostępne w siedzibach NSZZ Solidarność
======================================
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Przekroczenie prędkości
1905 r. Landsberg- drewniany zwodzony most na Warcie.

28.10.1979 r. przyjazd bp. Wilhelma Pluty na uroczystość poświęcenia kamienia
węgielnego pod budowę nowego kościoła św. Józefa ul. Bracka w Gorzowie Wlkp.

-7,29 zł.–wartość akcji Enea na dzień 31.07.2020 r. godz. 10.28
-6,1 %- stopa bezrobocia w czerwcu 2020 r. wobec 6,0 %w maju.

Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy
wyniosła w czerwcu 1 026,5 tys. wobec 1 011,7 tys. osób w maju.
-5286,00 zł brutto -średnia płaca w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu
2020 roku. (3815 złotych netto na podstawie zatrudnienia o umowę o
pracę). To o 182 złotych więcej w stosunku do danych z czerwca 2019
roku. Wartość średniej pensji po okresie tendencji wzrostowej, która trwała prawie dekadę, powoli wyhamowuje, na co mają wpływ kłopoty na
rynku spowodowane koronawirusem. Widać to już po spadku przeciętnego wynagrodzenia pomiędzy marcem a majem 2020 roku. Średnia krajowa wynosząca 5489,21 zł w marcu spadła do 5285 zł w kwietniu, aby
obniżyć się jeszcze mocniej w maju – do wspomnianej już kwoty
5119,94 zł. Na szczęście w czerwcu kwota ta wzrosła do 5286 złotych, co
może zwiastować poprawę sytuacji.
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