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„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

POLSKIE GRUDNIE

RAPORT COVID 19
30.12.2020 r.
LUBUSKIE:
Potwierdzone przypadki-30 624
Liczba zgonów-655
POLSKA:
Potwierdzone przypadki –1 281 414
Zgony –28 019
CAŁY ŚWIAT:
Potwierdzone przypadki –82 022 480
Zgony –1 791 243

Nowy Rok niech przyniesie radość i nadzieję,
że światło rozgoni mrok i to co złego się dzieje.
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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?

3.12.2020 Liczba zakażeń koronawirusem w Polsce.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 14838 nowych przypadkach
zakażenia koronawirusem
Jak informuje resort zdrowia w ciągu ostatniej doby 620 pacjentów
zmarło z powodu Covid-19 ( 109 pacjentów zmarło z powodu zakażenia koronawirusem. W przypadku 511 pacjentów przyczyną śmierci były
choroby współistniejące z Covid-19).
Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 20 477 osób, u których potwierdzono zakażenie; 1 986 chorych podłączono do respiratorów. Dla pacjentów z Covid-19 przygotowanych jest łącznie 38 962
łóżka i 3 109 respiratorów.
Jak pokazują dane resortu zdrowia w skali kraju pula wolnych łóżek dla
zakażonych koronawirusem wynosi, więc 18 485, a respiratorów - 1
123. Na kwarantannie przebywa 289 972 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objęte jest 13 646 osoby.
Resort poinformował też, że wyzdrowiało dotąd 646 560 zakażonych
osób.

Według informacji portalu WysokieNapiecie.pl nieoficjalne rozmowy
polsko-brukselskie trwają od października 2019 r. Uczestniczą w nich
przedstawiciele resortu klimatu oraz Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Rozmawiają z urzędnikami Komisji Europejskiej o mechanizmie, który
może zastąpić rynek mocy po 2025 r. Po tej dacie, zgodnie z unijnym
rozporządzeniem o rynku energii, polskim starym elektrowniom węglowym definitywnie skończą się kontrakty na rynku mocy, czyli mechanizmie umożliwiającym im przetrwanie na rynku i pokrycie kosztów. Mechanizm ten od przyszłego roku pokryją w swoich rachunkach konsumenci.
Gdy brakuje mocy
Unijne rozporządzenie jest jasne i obowiązuje bezpośrednio - elektrownie
które emitują powyżej 550 kg CO2 na MWh nie będą już mogły
uczestniczyć w rynku mocy. To oznacza, że będą przynosić straty i
spółki energetyczne powinny je zamknąć. Ale brak tych elektrowni w
systemie może spowodować perturbacje. Chodzi o ok. 10 tys. MW mocy,
z których znacznej części nie da się w ciągu pięciu lat zastąpić.
Tzw. MAF, czyli oficjalna prognoza wystarczalności mocy w Europie,
sporządzona przez ENTSO-E, czyli organizację zrzeszającą wszystkich
unijnych operatorów sieci przesyłowych nie przewiduje trudności dla
Polski po 2025 r. Ale PSE w swoich uwagach do MAF wyjaśnia, że prognoza jest bardzo optymistyczna i nie bierze pod uwagę niepewności
związanej z opłacalnością funkcjonowania elektrowni węglowych po
2025 r.
O wystarczalności mocy w systemie mówi tzw. wskaźnik LOLE (lost of
load expectations), określający liczbę godzin rocznie, w czasie których
zapotrzebowanie na moc może nie zostać pokryte. Według źródeł portalu
WysokieNapiecie.pl wskaźnik dla Polski, uwzględniający ewentualne
zamknięcie elektrowni węglowych mających problemy finansowe,
wynosiłby aż 27 godzin.
Wyłącz się wcześniej, a zapłacimy.
4.12.2020 Sytuacja pandemiczna w GK Enea.
Co dokładnie negocjują polscy i unijni urzędnicy? Chodzi o tzw. EDM
W ostatnim tygodniu 57 Pracowników naszej Grupy otrzymało pozy(early decomissioning mechanism) czyli mechanizm wcześniejszego
tywne wyniki testów na korona wirusa (bez LW Bogdanka). Po raz
kolejny odnotowaliśmy więc spadek zakażeń. Do tej pory zachorowało zamknięcia elektrowni. Ma on zachęcić firmy w państwach UE do wcześniejszego zamknięcia elektrowni węglowych. Państwo płaci ich właści770 osób. Jednocześnie 131 pracowników dołączyło do grupy ozdrowieńców. W Grupie Enea jest ich już 660. Dobre wiadomości napływają cielom żeby zgodzili się wyłączyć je zanim nadejdzie ich techniczny
również z Lubelskiego Węgla Bogdanka, tam liczba zachorowań także kres. Dla firm energetycznych mechanizm jest atrakcyjny bo wiele elekmaleje. Sytuacja w Operatorze: Liczba Pracowników objętych kwaran- trowni węglowych po prostu pali pieniądze. Pracują za mało godzin w
tanną GIS-50. Aktualna liczba Pracowników ze stwierdzonym zakaże- roku żeby pokryć koszty na rynku, w którym ceny wyznaczane są
niem SARS-CoV-2- 50. Liczba Pracowników ze stwierdzonym zakaże- przez coraz tańsze źródła odnawialne.
Jako pierwsi mechanizm EDM zastosowali Niemcy. Jesienią błyskaniem SARS-CoV-2 od początku epidemii-260.
wicznie przeprowadzili przez Komisję Europejską procedurę zatwierdzeZgodnie z rządowym rozporządzeniem z 2 grudnia 2020 r. obowiązują
nas zasady dotyczące zakrywania ust i nosa w miejscu pracy, zgodnie nia programu, który umożliwi naszym zachodnim sąsiadom odejście od
z którymi każdy pracownik ma obowiązek zakrywać usta i nos, jeśli w węgla do 2038 r. Odbyły się nawet już pierwsze aukcje, w których właścipomieszczeniu biurowym przebywa więcej niż jedna osoba. Należy to ciele mogli zgłosić swoje elektrownie do wcześniejszego zamknięcia.
Zakończyły się sukcesem – niemiecki regulator BundesNetzAgentur zarobić przy pomocy odzieży lub jej części, maseczki albo przyłbicy.
Jeszcze raz zachęcamy ozdrowieńców do włączenia się w akcję oddawa- kontraktował wyłączenie 4,7 GW elektrowni węglowych za cenę 66 tys.
euro za MW, znacznie poniżej ustawowej ceny maksymalnej, która wynonia osocza. Czekają na nie chorzy w całej Polsce, dla których może
siła 165 tys. euro za MW.
być to źródło ratunku.
Ku zmartwieniu ekologów, do wcześniejszego zamknięcia zgłosiło się
Niezależnie od tego, czy pracujemy zdalnie, czy w trybie stacjonarnym,
wiele stosunkowo nowych elektrowni na węgiel kamienny, m.in. należący
stale monitorujmy swój stan zdrowia. Jeśli to możliwe, ograniczajmy
wszelkie bezpośrednie spotkania do niezbędnego minimum. Dbajmy o do Vattenfalla jednostka w Moorburgu, oddany w 2014 r. Starsze i barsiebie i najbliższych, przestrzegając podstawowych zasad bezpieczeń- dziej emisyjne bloki na węgiel brunatny wciąż będą pracować. Na
razie są wciąż tańsze i właścicielom opłaca się je trzymać, choć w miarę
stwa.
wzrostu cen CO2 i one pewnie staną do aukcji.
7.12.2020 Sekretne negocjacje z Brukselą.
Niemiecki regulator zastrzegł sobie, że jednostki, które wygrały aukcje na
Jak bezpiecznie zamknąć elektrownie węglowe?
wcześniejsze zamknięcie mogą też przejść do rezerwy strategicznej,
Ministerstwo Klimatu w tajemnicy negocjuje z Brukselą plan jak
jeśli będą jeszcze potrzebne w systemie.
utrzymać część elektrowni węglowych po 2025 r. Bez nich krajowy
system energetyczny może sobie nie poradzić. Model wsparcia ma być
(Ciąg dalszy na stronie 3)
wzorowany na niemieckim
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A co z NABE?
Według naszych informacji Polska negocjuje podobny wariant, choć między sytuacją polskich i niemieckich elektrowni węglowych jest wiele różnic. Bloki niedawno oddane bądź jeszcze budowane w naszym kraju Kozienice, Opole, Jaworzno, Turów - mają kontrakty mocowe zawarte
na 15 lat, co pozwala im przetrwać do 2035 r.
Po 2025 r. PSE może ogłosić aukcje na wycofanie bloków węglowych z
systemu. Pieniądze uzyskane dzięki tym aukcjom pomogą przetrwać elektrowniom, które wciąż są potrzebne w systemie. Warunek? Rząd musi
pokazać Brukseli wiarygodny plan transformacji energetycznej, w
którym daty będą spójne z unijną strategią. Każda elektrownia, która
wystartuje w takiej aukcji powinna mieć wyznaczoną datę zamknięcia.
Według naszych źródeł odejście od węgla planowane jest między 2040
a 2045 r. czyli wcześniej niż 2049 rok uzgodniony z górniczymi związkami zawodowymi. W dodatku bardziej prawdopodobne jest, że aukcje na
wycofanie wygrają przede wszystkim bloki spalające węgiel brunatny zwłaszcza w Bełchatowie, bo są najtańsze. Ale wszystko zależy od
warunków aukcji.
Przypomnijmy, że Ministerstwo Aktywów Państwowych lansuje powołanie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, do której
miałyby trafić wszystkie elektrownie węglowe z PGE, Tauronu i Enei.
Nieznany jest jednak mechanizm ich finansowania w nowym podmiocie.
W porównaniu z NABE wariant aukcji EDM jest dużo prostszy – nie wymaga olbrzymiego wysiłku organizacyjnego przy wydzielaniu elektrowni, przewlekłych negocjacji z ich Pracownikami oraz co najistotniejsze, był już ćwiczony przez Komisję Europejską.
Według naszych źródeł negocjacje resortu klimatu i PSE z Komisją
Europejską są już mocno zaawansowane.
Źródło-wysokienapiecie.pl

8.12.2020 Enea Nowa Energia
zarządza segmentem OZE Grupy Enea

Na konferencji prasowej w lipcu tego roku prezes Enei SA Paweł Szczeszek, poinformował, że powołanie Enei Nowej Energii jest odpowiedzią
na realizację ambitnych celów wspierających transformację koncernu
w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i ograniczenia
emisyjności.
Enea Nowa Energia będzie rozwijać aktywa OZE w oparciu o najnowocześniejsze i optymalne ekonomicznie rozwiązania technologiczne. Spółka
jest m.in. zainteresowana udziałem w rozwoju morskich farm wiatrowych
oraz wielkoobszarowych farm fotowoltaicznych.

9.12.2020 Miliardy na transformację energetyczną
dla Polski w zamian za zgodę na budżet UE?

Bruksela zamierza zwiększyć pulę środków dla Polski i Węgier przeznaczoną na transformację energetyczną w zamian za zatwierdzenie
budżetu UE - donosi RMF FM.
Polska i Węgry nie zgadzają się na budżet unijny, w którym opisana
została tzw. zasada mechanizmu praworządności.
Wedle informacji RMF Bruksela rozważa zwiększenie środków na
transformację energetyczną dla obu krajów w zamian za odstępstwo
od weta i zgodę np. na deklarację wyjaśniającą i odłożenie w czasie
obowiązywania mechanizmu praworządności.
Polski rząd od początku negocjacji zabiegał o jak najwyższą pulę środków na transformację ze względu na specyfikę naszego systemu energetycznego opartego na węglu. Do 2050 r., wedle Europejskiego Zielonego Ładu, będziemy musieli zamknąć wszystkie elektrownie węglowe, z
których dziś czerpiemy ok. 75% energii elektrycznej. Wedle rządowego
planu wypracowanego w porozumieniu z górnikami, ostatnia kopalnia
ma zostać zamknięta w 2049 r.

10.12.2020 Rekordowa produkcja
elektrowni wiatrowych.
Spółka Enea Nowa Energia - która ma swoją siedzibę w Radomiu, a do
której zadań należy zarządzanie i rozwój projektami opartymi na odnawialnych źródłach energii (OZE) - weszła w kolejny, ważny etap prac
organizacyjnych. Do Enei Nowa Energia włączono aktywa Grupy Enea
rozwijane do tej pory w ramach Segmentu OZE w spółce Enea Wytwarzanie.
" Proces organizacji spółki przebiega zgodnie z planem, jaki zaprezentowaliśmy w chwili ogłoszenia jej powstania. Spółka ma już wszystkie niezbędne aktywa, aby realizować strategię
pozyskiwania kolejnych źródeł odnawialnej energii. Przed nami finisz prac organizacyjnych i początek aktywnej działalności " - zaznacza Tomasz Siwak (na
zdjęciu obok) prezes Enei Nowa Energia,
wiceprezes Enei S.A. ds. handlowych.
" Będziemy aktywnym inwestorem na
krajowym rynku, przez co zwiększymy
udziały Enei w rynku tzw. zielonej energii. Mam nadzieję, że już wkrótce nasza
spółka stanie się nie tylko liderem najnowocześniejszych technologii w obszarze OZE, ale także źródłem nowej
energii dla Radomia i jego mieszkańców " - powiedział prezes Tomasz
Siwak.
Od teraz Enea Nowa Energia - będąca częścią Grupy Enea wicelidera
polskiego rynku energetycznego - zarządza 26 instalacjami OZE w
skład, których wchodzi ponad 20 elektrowni wodnych, a także farmy
wiatrowe na terenie całej Polski.

Na temat rekordowej produkcji energii elektrycznej przez źródła wiatrowe w Polsce napisała "Rzeczpospolita" Jak czytamy w dzienniku, w
miniony poniedziałek (7.12.2020 r.) chwilowa produkcja energii ze źródeł wiatrowych w polskim systemie elektroenergetycznym przekroczyła 5,7 GWh, a dzień wcześniej średnia produkcja w osiemnastej godzinie doby wyniosła prawie 5,68 GWh.
Jak wynika z danych PSE, w niedzielę źródła wiatrowe wyprodukowały
prawie 124 GWh energii elektrycznej, a w poniedziałek 7 grudnia 2020
r. nieco ponad 115 GWh.
W efekcie udział źródeł wiatrowych w produkcji energii elektrycznej w
niedzielę 6 grudnia 2020 r. sięgał prawie 30 proc. Więcej energii do sys(Ciąg dalszy na stronie 4)
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temu dostarczyły jedynie elektrownie na węglu kamiennym, których
udział sięgnął 40 proc. 7 grudnia 2020 r. sytuacja powtórzyła się, mimo,
że udział elektrowni wiatrowych w krajowej produkcji spadł do niecałych
24 proc.
Według ostatnich danych (ENTSO-E) w listopadzie elektrownie wiatrowe w Polsce wyprodukowały 1,324 TWh energii elektrycznej, co dało
im 10,5-procentowy udział w krajowej produkcji. Podobny udział w
produkcji miały miesiąc wcześniej.
Cytowany przez "Rz" Janusz Gajowiecki, prezes PSEW zwraca również
uwagę, że poniedziałkowy rekord dał Polsce trzecie miejsce w Europie
pod względem wielkości produkcji energii z wiatru. Jednocześnie zwraca on uwagę, że źródła wiatrowe osiągnęły współczynnik produkcji na
poziomie ok. 81 proc. wobec średniej unijnej na poziomie 36 proc. w
segmencie energetyki wiatrowej na lądzie.
Według danych URE na koniec pierwszego półrocza 2020 roku moc
zainstalowana elektrowni wiatrowych w Polsce nieco przekraczała 6
GW. Natomiast według szacunków PSEW potencjał polskiego rynku w
zakresie energetyki wiatrowej na lądzie sięga nawet 22 - 24 GW. Jednak ograniczenie stanowi tzw. ustawa odległościowa, której liberalizacji
oczekuje branża energetyki wiatrowej.

10.12.2020 Nowy członek
zarządu Enea.
Będą zmiany w RN Enea.
Zarząd Enei poinformował, iż 9 grudnia 2020
r. rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę w
przedmiocie powołania z dniem 21 grudnia
2020 r. Rafała Marka Muchę na stanowisko
członka zarządu ds. finansowych na wspólną
kadencję, rozpoczętą z dniem odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za
2018 r.
Rafał Mucha na Uniwersytecie Szczecińskim ukończył studia magisterskie z ekonomii (1996) i prawa (2012). Na tej uczelni kształcił się
także podyplomowo w zakresie rachunkowości i zarządzania projektami
europejskimi, zdobył również uprawnienia księgowego. Pracował jako
referent i naczelnik wydziału w Banku Pekao. Przez 12 lat był prezesem
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Gryfinie. Od 2016 był wicedyrektorem, a od 2017 był dyrektorem Zespołu Elektrowni Dolna Odra.

Będą zmiany w RN Enei.
Pierwsze nadzwyczajne walne zgromadzenie Enei w 2021 roku ma zając
się między innymi zmianami w radzie nadzorczej spółki.
W porządku obrad zwołanego na 7 stycznia 2021 r. nadzwyczajnego
walnego zgromadzenia (NWZ) akcjonariuszy Enei jest między innymi
podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej spółki.

10.12.2020 W Enea S.A.
o Regulaminie
Premiowania i ZPC
W Enea S.A. rozmawiano o zasadach premiowania Pracowników tej
Spółki. Ze względu na zagrożenie
epidemiologiczne wszyscy uczestnicy
spotkania wzięli w nim udział w trybie wideokonferencyjnym. Ze strony pracodawcy w spotkaniu uczestniczyli:- Aneta Pelczarska - Dyrektor HR,-Justyna Tomczyk - Dyrektor
Pionu Wynagrodzeń i Systemów Motywacyjnych, -Bartosz Zieliński –
Dyrektor Departamentu Sprzedaży
Spotkanie rozpoczęła Dyr. Aneta Pelczarska, która przedstawiła prezentację z proponowanymi zmianami do Regulaminu Premiowania Pracowników oraz Zarządzania Przez Cele.

Strona społeczna po zakończeniu prezentacji z propozycjami zmian zgłosiła szereg uwag do przedstawionego materiału podkreślając, iż wprowadzane zmiany mają w przeważającym zakresie charakter wyłącznie
negatywny tzn. wprowadzają kolejne obwarowania i utrudnienia w
dostępie Pracowników do premii, w tym m.in.:
- uzależniają wypłaty premii rocznej od realizacji planu EBIT (min.
80 %);
- uzależniają uruchomienie miernika od jego realizacji na poziomie
min. 50 %;
- nie dokonują zmiany kwoty bazowej (kolejny rok z rzędu).
W ocenie strony społecznej przedstawione „udoskonalenia” są krzywdzące dla Pracowników i mogą powodować wręcz odwrotne skutki do
zamierzonych tzn. demotywować zamiast motywować. Zważywszy na
to, że jest to kolejny rok, w którym zmiany dodają nowe obostrzenia oraz
sprawiają, że system premiowy staje się coraz mniej przejrzysty. Strona
społeczna potwierdziła, że popiera system premiowania Pracowników,
który wiąże się z uzyskaniem gratyfikacji finansowej za ciężką pracę,
jednak stanowisko - NSZZ Solidarność, jest niezmienne od wielu lat.
W ocenie strony społecznej od siedmiu lat utrzymujemy prowizorkę w
postaci stosowania regulaminu premiowania bez wcześniejszego implementowania go do ZUZP. Jest to niezgodne z obowiązującym wewnątrzzakładowym prawem pracy. Pracodawca corocznie, szantażując
stronę społeczną nieotrzymaniem przez Pracowników premii, usiłuje
wymusić utrzymywanie tego stanu rzeczy na kolejny rok. Od dwóch
lat NSZZ Solidarność odmawia podpisania tego porozumienia, a mimo
to regulamin premiowania funkcjonuje. Taka praktyka stoi w sprzeczności z zawartym siedem lat temu porozumieniem w spawie wprowadzenia
systemu premiowego i nie może uzyskać akceptacji strony związkowej.

11.12.2020 Aktualna sytuacja
pandemiczna w naszej Grupie

Tygodniowy komunikat dotyczący sytuacji epidemicznej w naszej Grupie
chcemy rozpocząć inną, niż dotychczas, statystyką. Mamy dobre wiadomości od Enei Wytwarzanie, której pracownicy odpowiedzieli na apele
dotyczące oddawania osocza. Do tej pory donacji dokonało już kilka
osób, a kolejnych ponad 30 zgłosiło się do radomskiego centrum krwiodawstwa i czeka na
kwalifikację lekarską. Tak duże zaangażowanie
oznacza szansę na pomoc wielu chorym z ciężkim przebiegiem COVID-19. Przypomnijmy,
jedna donacja może pomóc 2-3 pacjentom.
Dziękujemy ozdrowieńcom – pracownikom
Grupy Enea, którzy dzielą się swoim najcenniejszym darem i zachęcamy pozostałych do działania. Dawcą osocza może być każdy, kto przechorował COVID-19 lub przeszedł zakażenie bezobjawowo (potwierdzone testami bądź wpisem w aplikacji gabinet.gov.pl), został uznany za wyleczonego i czuje się dobrze. Wystarczy skontaktować
się z najbliższą stacją krwiodawstwa, której lekarz dokona wstępnej
kwalifikacji i wyznaczy konkretny termin wizyty. Sytuacja epidemiczna w Grupie oraz kopalni Bogdanka stabilizuje się. Kolejny tydzień
liczba zachorowań utrzymuje się na podobnym poziomie.
W ostatnim tygodniu 68 pracowników naszej Grupy (bez LW Bogdanka) otrzymało pozytywne wyniki testów na koronawirusa. Do tej pory
zachorowało 838 osób. W tym tygodniu pojawiło się 71 nowych ozdrowieńców, w Grupie Enea jest ich już 731.
Sytuacja w Enea Operatorze: -Liczba Pracowników objętych kwarantanną GIS- 43. Aktualna liczba Pracowników ze stwierdzonym zakażeniem - 56. Liczba Pracowników ze stwierdzonym zakażeniem od początku epidemii-298.
Sytuacja w Enea Serwis: Aktualna liczba Pracowników ze stwierdzonym
zakażeniem - 31. Liczba Pracowników objętych kwarantanną 4.Liczba ozdrowieńców-27.
Pamiętajmy, że pomimo mniejszej liczby chorych niż jeszcze kilka tygodni
temu, nadal kluczowe dla naszego bezpieczeństwa jest zachowanie zasady dystans-dezynfekcja-maseczka, zarówno w miejscu pracy, jak i w
miejscach publicznych. Dbajmy o siebie i najbliższych. Wszystkim, którzy zmagają się obecnie z wirusem życzymy dużo zdrowia i energii do
walki, trzymamy kciuki za szybki powrót do codziennych aktywności.
(Ciąg dalszy na stronie 5)
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13.12.2020 -39 Rocznica wprowadzenia
stanu wojennego

Było wręcz odwrotnie. Jaruzelski, główny sprawca Wojny z Narodem,
został prezydentem, Kiszczak – wicepremierem, ludzie Wojskowej Rady
Ocalenia Narodowego – ministrami… Obecnie członkowie władz
PZPR : Włodzimierz Cimoszewicz ,Jerzy Miller i Marek Belka zasiadają w Parlamencie Europejskim...
Jaruzelski odpowiedzialny za masakrę na wybrzeżu w grudniu 1970
i wojnę z narodem w grudniu 1981 r. nie został nigdy skazany. Sowiecki generał żył sobie dobrze na generalskiej emeryturze ( 6
tys. zł.) do 25.05.2014 r. 30.05.2014 został pochowany w Alei Zasłużonych !!! na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.
Drugi bandyta Kiszczak zmarł 25.11.2015 r. w Warszawie w wieku 90
lat. Obok Jaruzelskiego był jednym z głównych planistów i realizatorów operacji wprowadzenia stanu wojennego. To podległe jemu służby
przez całe lata 80 prowadziły jawne i tajne działania wymierzone w
opozycje, to jego obciążają tajemnicze śmierci i brutalne działania
wymierzone w solidarnościowe podziemie.IPN zarzucał mu także przekroczenie uprawnień przez utrudnianie i kierowanie na fałszywe tory
śledztwa w sprawie śmiertelnego pobicia przez milicję Grzegorza Przemyka w 1983 r. Śledztwo zostało później umorzone z powodu przedawnienia karalności. Zamieszany był też w zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki w październiku 1984 r.
Kiszczak był jednym z głównych pomysłodawców i uczestnikiem rozmów w Magdalence i prac Okrągłego Stołu w 1989 r. (komuniści dogadali się z częścią opozycji, że w zamian za oddanie władzy nie będą nigdy
rozliczeni) W 2008 roku sąd uznał, że Kiszczak ponosi "winę nieumyślną" za przyczynienie się do śmierci górników w kopalni "Wujek", a
potem umorzył tę sprawę. W 2011 roku warszawski Sąd Okręgowy go
uniewinnił. Rok później, w styczniu 2012 roku, ten sam sąd w procesie przeciwko twórcom stanu wojennego uznał Kiszczaka winnym członkostwa w związku przestępczym o charakterze zbrojnym, skazując go na
4 lata pozbawienia wolności, ale łagodząc wyrok do 2 lat ze względu na
amnestię z 1989 roku. Dodatkowo, przez podeszły wiek skazanego oraz
jego stan zdrowia, wyrok zawieszono. W 2015 r. Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie zaapelowało o to
by Jaruzelskiego i Kiszczaka zdegradować do stopnia szeregowców.
Apel o podjęcie stosownych działań został zawarty w liście, jaki wysłano
do uwczesnego prezydenta Bronisława Komorowskiego oraz ministra
obrony Tomasza Siemoniaka. Poprzednia władza nie podjęła jednak tego
tematu. W 2018 nowa władza (PiS) doprowadziła do przyjęcia przez
Sejm RP ustawy degradacyjnej, niestety Prezydent Andrzej Duda ją
zawetował !!!

39 lat temu, w niedzielę 13 grudnia 1981 r. o godz. 6, generał Wojciech
Jaruzelski poinformował o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady
Ocalenia Narodowego i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady Państwa
stanu wojennego na terenie całego kraju.
Władze komunistyczne jeszcze przed północą rozpoczęły zatrzymywanie
działaczy opozycji i „Solidarności”. Na ulicach miast pojawiły się patrole milicji i wojska, czołgi, transportery opancerzone i wozy bojowe. To,
co stało się 13 grudnia 1981 r. było przygotowaną operacją. To był zamach na naród. Twórcy stanu wojennego, aby utrzymać się przy władzy zgodzili się na niszczenie Polski, wypowiedzieli wojnę społeczeństwu polskiemu, chcieli zniszczyć Solidarność. Jak się później okazało
plany te się nie ziściły. Jednak pokojową rewolucję Solidarności zatrzy=====================================================
mano aż do upadku władzy komunistycznej w Polsce w 1989 r.
W samo południe w Gorzowie Wlkp. uczczono 39. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Pandemia COVID 19 nie przeszkodziła nam w oddaniu hołdu Tym, którzy wywalczyli nam Wolną i Niepodległą Ojczyznę.

Wprowadzony niezgodnie z konstytucją stan nadzwyczajny, zaowocował internowaniem w 49 ośrodkach ponad 10 tysięcy działaczy opozycji antykomunistycznej, tysiące kolejnych było inwigilowanych i zastraszanych. Około 100 osób straciło życie.
Wojsko Polskie zostało wyprowadzone na ulice i użyte do rozprawy z
„Solidarnością”. Było to niepojęte, że Polskie Wojsko może w ten sposób wystąpić przeciwko własnemu narodowi. Stan wojenny trwał 586
dni, do 22 lipca 1983 roku.
Osoby, które dopuściły się tej zbrodni nigdy nie zostały ukarane.

(Ciąg dalszy na stronie 6)
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Na starym rynku pod Białym Krzyżem Solidarności ( niemym świadku
wielu wydarzeń ze stanu wojennego) spotkali się przedstawiciele władz,
kościoła i Solidarności by uczcić ofiary Wojny z Narodem zafundowanym nam przez sowieckich generałów w mundurach Ludowego Wojska Polskiego. W spotkaniu uczestniczyły też dwa poczty sztandarowe
NSZZ Solidarność. Z zachowaniem obostrzeń sanitarnych wynikających z
pandemii koronawirusa przypomniano najważniejsze fakty ze stanu
wojennego w Polsce i Gorzowie Wlkp. Głos zabierali: Przewodniczący
Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność Waldemar Rusakiewicz,
Wojewoda Lubuski-Władysław Dajczak i Duszpastrz Gorzowskiej
Solidarności Andrzej Szkudlarek.

Pod Białym Krzyżem złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Na
zakończenie wszyscy uczestnicy rocznicowego spotkania odśpiewali
Hymn Narodowy.

14.12.2020 Nie tylko o płacach w Enea Serwis

się na niskim poziomie, umożliwia to normalne funkcjonowanie Spółki.
Tam gdzie to jest możliwe unika się bezpośrednich kontaktów, zdalnie
pracuje 119 osób. Raporty o działaniach antykowidowych co dwa tygodnie
przesyłane są stronie związkowej.
5.Regulamin premiowania projektantów. Zarząd miedzy innymi na
wniosek zainteresowanych pracowników przygotował projekt regulaminu,
które aktualnie podlega procesowi konsultacji. Strona społeczna podkreśliła, że jeżeli regulamin zostanie uzgodniony powinien zostać wniesiony
protokołem dodatkowym do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.
6. Porozumienie o stosowaniu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy
(ZUZP). Stosowne porozumienie zarejestrowała Państwowa Inspekcja
Pracy (PIP) w Poznaniu. Niestety nie ma tam protokołów dodatkowych
wcześniej zawartych a dotyczących Enea Serwis. Przedstawiciele zarządu
oświadczyli, że dokument jest już gotowy do wysłania do PIP. Zadeklarowała się też opracować tekst jednolity ZUZP.
Kończąc spotkanie prezes Ireneusz Rogowski w imieniu całego zarządu przekazał stronie społecznej a za naszym pośrednictwem wszystkim
Pracownikom najlepsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

14.12.2020 Minister Soboń w Enea.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych , Pełnomocnik
Rządu do Spraw Transformacji Spółek Energetycznych i Górnictwa
Węglowego Artur Soboń zawitał do Enea.
W czasie pobytu w Enea doszło do spotkania z przedstawicielami Pracowników z poszczególnych Spółek Grupy Kapitałowej Enea. Spotkanie odbyło się w trybie mieszanym stacjonarnym i wideokonferencyjnym.
Głównym celem spotkania były konsultacje społeczne związane z planami transformacji energetyki.
Rozpoczynając spotkanie prezes Paweł Szczeszek przywitał Pana Ministra i uczestników spotkania, poprosił też o powstanie i uczczenie minutą ciszy dwóch Pracowników GK Enea, którzy przegrali dzisiaj walkę
w koronawirusem.
Następnie oddał głos ministrowi Soboniowi, który poinformował, że jesteśmy kolejną Spółką, którą odwiedza by rozmawiać o transformacji.
Mimo napiętego kalendarza obiecał jeszcze odwiedzić inne Spółki z GK
Enea. Podkreślił, że sytuacja geopolityczna zmusza nas do podziału
energetyki na tą opartą na węglu oraz na odnawialnych źródłach. Konieczne będą inwestycje w niskoemisyjną i zeroemisyjną energetykę. Przekazał też, że proces konsultacji zamierza zakończyć pod koniec
pierwszego kwartału 2021 r. Więcej szczegółów planów ministerialnych
nie przedstawił, poprosił o pytania stronę związkową.
Pytania przez nas zadane dotyczyły: -spłaty wcześniejszych kredytów
przy podziale GK Enea, -celowości spotkań w poszczególnych grupach
Energetycznych, - braku dialogu w Zespole Trójstronnym Branży
Energetycznej, Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy, -cen
węgla dla elektrowni, -zmian ustawy Prawo Energetyczne i koniecznością potężnych inwestycji związanych w wymianą liczników, problemów ze służebnością gruntów.
Jednym z najważniejszych tematów do uzgodnienia w procesie transformacji energetycznej zdaniem strony społecznej jest zapewnienie bezpieczeństwa miejsc pracy oraz wysokich standardów zatrudnienia w energetyce. Na zakończenie trzygodzinnego spotkania minister i zarząd Enea
S.A. przekazali stronie społecznej życzenia związane ze Świętami Bożego Narodzenia poproszono też nas o przekazanie ich wszystkim Pracownikom GK Enea, co niniejszym czynimy.

Zgodnie z uzgodnieniem z 16 października 2020 r. strony dialogu społecznego w Enea Serwis spotkały się by porozmawiać o ewentualnych
ruchach płacowych w Spółce w 2020 r. i jak się później okazało nie
tylko.
Tematyka spotkania:
1. Czas pracy w 2021 r. Uzgodnienie w temacie dni dodatkowo wolnych
za święta przypadające w soboty w 2021 r. Podobnie jak w innych Spółkach GK Enea uzgodniono dni wolne w 2021 r. za:- 1 maja- wolny 4 maja, za 14 sierpnia- wolny 13 sierpnia, za 25 grudnia wolny 24 grudzień.
2.Wysokość posiłków profilaktycznych na sezon 2020-21. Wzorem innych Spółek GK Enea uzgodniono wysokość posiłku -15 zł.
3.Sprawy płacowe. Strona pracodawcy przedstawiła rozliczenie uznaniowych przeszeregowań oraz przyznanego „karpia”. Zapoznano nas z
aktualną sytuacją Spółki, która zdaniem zarządu nie pozwala na angażowanie dodatkowych środków na podwyżki płac zasadniczych. Skoro
14.12.2020 O przyszłości elektrowni
zarząd nie chce podwyższać płac zasadniczych strona społeczna zapropoOstrołęka w Komisji Sejmowej.
nowała wypłatę dodatkowej premii na Święta Bożego Narodzenia.
Czy los projektu elektrowni Ostrołęka C jest już całkowicie
Żeby święta nie były ubogie Zarząd przygotuje paczki dla wszystkich
przesądzony? Czy jest możliwy powrót do technologii węglowej?
Pracowników.
(Ciąg dalszy na stronie 7)
4.Sytuacja pandemiczna w Spółce. Liczba osób zakażonych utrzymuje
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W tej sprawie dyskutowano podczas obrad Komisji do Spraw Energii,
Klimatu i Aktywów Państwowych w Sejmie.

Spotkanie rozpoczął przedstawiciel związkowców Przewodniczący Sekretatriatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność Jarosław
Grzesik (na zdjęciu powyżej). Dyrektor wykonawczy z ramienia Orlenu
próbował rozwiać wszelkie wątpliwości strony związkowej.
Podczas dyskusji wiceprezes elektrowni Ostrołęka Paweł Ciećko mówił
o tym, jak funkcjonuje elektrownia w Ostrołęce. Do tych słów odniósł się
przedstawiciel związkowców Jarosław Grzesik: "Jestem zbudowany
wypowiedzią pana prezesa Ciećko dotyczącą elektrowni Ostrołęka dziś
funkcjonującej. Pan prezes w samych superlatywach powiedział, jak ta
elektrownia funkcjonuje, że ona działa, spełnia wszystkie normy krajowe i
europejskie, że to elektrownia o bardzo wysokiej sprawności, wydajności,
o bardzo małej awaryjności. To elektrownia, która w zasadzie nie emituje
szkodliwych substancji, nie zanieczyszcza środowiska ani nie uprzykrza
życia okolicznym mieszkańcom"
Związkowiec przypomniał, jaka miała być węglowa Ostrołęka C:
Elektrownia C, którą planowaliśmy wybudowac po sąsiedzku, miała być
jeszcze bardziej nowoczesną. Miała być super elektrownią opartą o
najnowsze światowe technologie. Emisyjność tej nowej elektrowni miała być tylko o 13 procent wyższa od elektrowni gazowej, to w zasadzie
wielkość żadna jeżeli chodzi o dzisiejsze stare bloki węglowe. Jeżeli
chodzi o jej elastyczność, miała spełnić wszelkie wymogi. Te dwa argumenty to są zielone bajki dla dzieci na dobranoc. Jedynym argumentem decydującym o wycofaniu się z inwestycji i przekwalifikowaniu
elektrowni na gaz były decyzje polityczne, a w zasadzie decyzje ideologiczne opartym na tzw. europejskim zielonym ładzie i tzw. zielonej
religii, z którą mamy do czynienia.
J.Grzesik zapytał też, czy możliwy jest powrót... do węglowej technologii. Przypomnijmy, elektrownia - według najnowszych ustaleń - ma być
gazowa. - Już ponieśliśmy koszty blisko 1,5 mld zł, które zostaną wyrzucone w błoto, jeżeli nie będziemy kontynuowali jej budowy, wiemy, że poniesiemy wysokie koszty na odszkodowania dla wykonawcy. Czy jeżeli połowę
zapłacimy, wyrzucając pieniądze w błoto, czy ma sens wycofywanie się z
tej inwestycji tylko i wyłącznie ze względów ideologicznych? Pytanie moje
brzmi – czy dziś kontynuowanie budowy elektrowni węglowej jest zupełnie
niemożliwe?
Na te pytania odpowiedział Jarosław Dybowski, dyrektor wykonawczy
PKN Orlen.
Tu nie ma ideologii, to czysta ekonomia. Jeżeli mówimy o odszkodowaniach, karach – to jest kontynuacja, kontynuujemy z tym samym wykonawcą, zmieniamy technologie. Decyzja została podjęta tylko i wyłącznie na
podstawie analiz ekonomicznych i finansowych. Braliśmy pod uwagę
nowe bloki węglowe, projekcje dotyczące cen gazu, węgla, emisji. W
każdym z możliwych scenaruszy elektrownia gazowa była bardziej
opłacalna od elektrowni węglowej. Nie mówimy o karach, odszkodowaniach, jest to kontynuacja budowy elektrowni, zmieniamy technologię na
gazową.

15.12.2020 Podpisanie umowy społecznej w
górnictwie dopiero w lutym.

15 grudnia, w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim spotkali się sygnatariusze porozumienia wrześniowego. W porozumieniu strony ustaliły, że w
tym terminie ma zostać podpisana umowa społeczna, ale już na początku grudnia przedstawiciele strony związkowej sygnalizowali, że terminu
nie uda się dotrzymać.
Umowa społeczna określająca szczegóły transformacji górnictwa węgla
kamiennego powinna być podpisana w lutym, by w marcu można było
przystąpić do jej notyfikacji w Komisji Europejskiej - uzgodniono podczas wtorkowych rozmów przedstawicieli rządu i spółek węglowych z
górniczymi związkami.
Pełnomocnik rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń ma
nadzieję, że Komisja zaakceptuje polski program transformacji sektora
węglowego, zakładający stopniowe odchodzenie od węgla do 2049 r. Pod-

czas wtorkowego spotkania w Katowicach przedstawiciele MAP m.in.
zaprezentowali związkowcom proponowany mechanizm finansowania
górnictwa w okresie transformacji. "Będzie on obiektywny, owskaźnikowany, pokazujący realne koszty i pokazujący zakres udzielanej pomocy
publicznej, tak aby wypełniał te wszystkie kryteria, jakie wobec dozwolonej pomocy publicznej wymaga UE" - podkreślił wiceminister.

Artur Soboń

Dominik Kolorz

"Mogę dzisiaj powiedzieć całkowicie odpowiedzialnie: mam przekonanie, że Komisja Europejska rozumie to, co robimy, jest życzliwa; oczywiście dopytująca o szczegóły, ale życzliwa co do kierunku, który
wspólnie przyjęliśmy. Do rozmów wrócimy w połowie stycznia, tak aby
wspólnie pracować nad całością dokumentacji. Zakładam (...), że w lutym
powinniśmy być gotowi do prenotyfikacji, a z końcem marca powinniśmy
mieć komplet dokumentów - i taki jest dzisiaj harmonogram" - mówił
Soboń, wskazując, iż harmonogram nie ma sztywnego charakteru.
"Nie ukrywam, że na to dzisiejsze spotkanie szliśmy z trochę mieszanymi
uczuciami szczególnie w kontekście konkluzji europejskich dotyczących
kwestii klimatycznych. Natomiast na tym spotkaniu - co dla nas najistotniejsze - strona rządowa potwierdziła, że to co podpisała z Komitetem
Protestacyjno-Strajkowym 25 września jest nadal obowiązujące. Oczywiście my wyrażaliśmy swoje obawy w kontekście konkluzji klimatycznych,
że pewne rzeczy, szczególnie tzw. oś czasowa dotycząca systemu wygaszania kopalń może być trudna do zrealizowania. Natomiast dostawaliśmy
jednoznaczne odpowiedzi ze strony rządowej, że żaden z punktów tego
porozumienia z 25 września na dziś zagrożony nie jest "– powiedział Dominik Kolorz Szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności
Jak dodał, związkowcy podczas wtorkowego spotkania z delegacją rządową argumentowali, że jedną z najistotniejszych kwestii w związku z
wyśrubowanymi celami ograniczenia emisji będzie rozwój niskoemisyjnych i bezemisyjnych technologi węglowych.
"Pozwolę sobie tutaj zacytować nawet ministra Kurtykę, który zapewnił
nas, że z konkluzji klimatycznych wynika, iż UE nie zabroni nam inwestowania w niskoemisyjne energetyczne systemy oparte na węglu" – mówił
Kolorz. W tym kontekście wymienił technologię CCS, czyli wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla. Dodał, że przedstawiciele strony
związkowej otrzymają projekt umowy społecznej opracowany przez
stronę rządową.
"Dostaniemy też szereg materiałów unijnych. To są bardzo trudne materiały, bardzo merytoryczne, to jest poziom negocjacji unijnych. Te wszystkie materiały musimy przeanalizować i umówiliśmy się, że tak naprawdę
rozpoczęcie faktycznych rozmów dot. dużej umowy społecznej nastąpi 13
stycznia. W związku z tym, że prenotyfikacja jest planowana przez rząd na
drugą połowę lutego, to wydaje się, że do tej drugiej połowy lutego musi
dojść do podpisania umowy społecznej. Mamy nadzieję, że ze strony rządu
nie nastąpią żadne niespodziewane wydarzenia, choćby takie jak konkluzje szczytu europejskiego"
Wśród działań, jakie w ramach prac nad umową społeczną mają być podjęte w najbliższych tygodniach, MAP wskazuje m.in. przedstawienie
uzgodnionego prognozowanego zapotrzebowania na węgiel energetyczny oraz koordynację transformacji energetyki węglowej i kopalń. Powstaną także finalne programy operacyjne każdej kopalni oraz ustalone
zostaną szczegółowe zasady udzielania dopłat. Ostatni etap prac to
prenotyfikacja oraz notyfikacja wypracowanego programu w KE.
W części wtorkowego spotkania w Katowicach uczestniczył minister klimatu Michał Kurtyka, który przedstawił stronie społecznej informację
o uwarunkowaniach dotyczących zwiększenia unijnego celu redukcji
emisji CO2 z 40 do 55 proc. do 2030 roku. Według relacji związkowców,
minister uspokajał, że zmiana celu redukcji emisji, który będzie rozliczany
w skali całej Unii, a nie poszczególnych państw, nie oznacza przyspieszenia tempa odchodzenia od węgla w polskiej energetyce i nie wyklucza
inwestycji w niskoemisyjne technologie węglowe.
Obecnie plany i rekomendacje wypracowane w ostatnich tygodniach przez
zespoły robocze w spółkach węglowych oceni i zweryfikuje powołany
przez MAP doradca techniczny, którym będzie Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. Na wykonanie zleconego zadania doradca będzie
miał osiem tygodni. Biznesplany górniczych spółek ma także weryfikować
doradca finansowy. W następnym etapie w rozmowach o umowie spo(Ciąg dalszy na stronie 8)
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Mimo pandemii koronawirusa jak co roku właśnie przy tej tablicy spotkali
łecznej mają również brać udział samorządy gmin górniczych.
się „Ludzie Solidarności” by oddać cześć tym którzy walczyli o Wolną
W porozumieniu z 25 września br. uzgodniono, że ostatnia kopalnia węgla Polskę. Wśród uczestników rocznicowych obchodów byli też uczestnicy
kamiennego na Śląsku ma zakończyć działalność w 2049 r.; w załączniku strajku z 1981 r. oraz 3 Poczty Sztandarowe NSZZ Solidarność.
określono konkretne daty zakończenia wydobycia we wszystkich kopalniach Polskiej Grupy Górniczej. Zgodnie z ustaleniami, obecnie pracujący górnicy mają mieć zagwarantowaną pracę do emerytury, a jeśli nie
będzie to możliwe – zostaną objęci osłonami socjalnymi. Rząd zobowiązał się do powołania pełnomocnika ds. społeczno-gospodarczej transformacji terenów pogórniczych.
(Ciąg dalszy ze strony 7)

16.12.2020 Rocznica pacyfikacji
GORZOWSKIEGO URSUSA

39 lata temu 16 grudnia 1981, ok trzeciej nad ranem oddziały ZOMO
wojska i milicji obywatelskiej wkroczyły na teren Zakładów Mechanicznych „URSUS” w Gorzowie Wlkp. , w których odbywał się strajk.
Pracownicy Ursusa domagali się: odwołania stanu wojennego w Polsce,
wypuszczenia uwięzionych działaczy „Solidarności”, rozliczenia winnych zniszczenia pomieszczeń Zarządu Regionalnego oraz nie wyciągania żadnych konsekwencji w stosunku do strajkujących.
W strajku uczestniczyło 1200 osób w ciągu dnia (w momencie pacyfikacji 600). Do likwidacji strajku i jego pacyfikacji użyto:-682 funkcjonariuszy milicji obywatelskiej w tym również ZOMO, -1632 żołnierzy
Ludowego Wojska Polskiego,-1 czołg –T 54,-3 transportery opancerzone,-3 więźniarki.
Po strajku zatrzymano 81 osób. „Ścieżka zdrowia” urządzona prze
ZOMO-wców do prowadziła do ciężkiego pobicia 33 osób (tyle osób
zostało hospitalizowanych). Za organizację strajku 15 osób skazano na
wyroki od 10 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. 28 osób zostało
skazanych przez kolegia na grzywnę 4000 zł, a jedna dostała miesięczny areszt. Wiele osób zwolniono dyscyplinarnie z pracy, i wręczono
„wilczy bilet”.
W tym samym czasie w Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” podczas
pacyfikacji strajku zabito 9 Górników.

Kapelan Gorzowskiej Solidarności- Andrzej Szkudlarek poprowadził
wspólną modlitwę w intencji ofiar stanu wojennego. Wiązanki kwiatów i
znicze uczciły pamięć wszystkich ofiar stanu wojennego oraz tych ,
którzy „Mieli odrobinę niezbędnej odwagi, i Szli wyprostowani, wśród
tych co na kolanach”. Uczestnicy pacyfikacji przedstawili swoje wspomnienia z pamiętnej nocy.

Na zakończenie wszyscy odśpiewali Hymn Narodowy oraz wyrazili
oczekiwanie, że za rok w 40 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego
stanie wreszcie pomnik, który godnie upamiętni te smutne wydarzenia
oraz BOHATERÓW STANU WOJENNEGO.

16.12.2020 Pierwsze posiedzenia zespołów
ds. Obrotu i Dystrybucji w GK Enea.

Zgodnie z ustaleniami ze spotkania z ministrem MAP Arturem Soboniem w Enea powołano zespoły w poszczególnych działalnościach biznesowych Grupy Kapitałowej Enea:
-ds. obrotu, -ds. ciepłownictwa, -ds. wytwarzania, - ds. dystrybucji.
Oczekuje się, że zespoły wypracują konkretne propozycje
i spostrzeżenia w kwestii planów transformacji energetyki i Polityki
Energetycznej Polski. Finałem spotkań i uzgodnień we wszystkich
grupach energetycznych ma być przyjęcie strategii dla Polskiej Energetyki. Co ma nastąpić do końca pierwszego kwartalu 2021 r.
W formie videkonferencji odbyły się pierwsze posiedzenie zespołów w
GK Enea:
I - Spotkanie Zespołu ds. Obrotu
Na spotkaniu zespołu stronę pracodawców reprezentowali : Tomasz
Siwak - Wiceprezes Zarządu Enea S.A. ds. Handlowych, Bartosz Zieliński Dyr. Departamentu Sprzedaży, Bogumił Kanik- Koordynator ds. Komunikacji ze Związkami Zawodowymi, Jan Chlebowicz - Prezes Zarządu
Enea Trading, Kamil Krasowski Dyr. Departamentu Zarządzania PortfeCZEŚĆ I CHWAŁA BOCHATEROM STANU WOJENNEGO
lem
WALCZACYM O WOLNĄ POLSKĘ
Prezes P.Siwak przywitał wszystkich obecnych i stwierdził, że celem
Od 2006 roku strajk w ZM URSUS upamiętnia pamiątkowa tablica,
którą z inicjatywy działaczy Solidarności zamieszczono na ścianie jednej z zespołu jest wysłuchanie strony społecznej i kadry menadżerskiej a
następnie wypracowanie propozycji polepszenia funkcjonalności obrohal byłych zakładów mechanicznych. Widnieje na niej między innymi
tu.
cytat: „ Mieliśmy odrobinę niezbędnej odwagi” Z. Herbert
(Ciąg dalszy na stronie 9)

str. 9 Pod Napięciem 222 / 12 / 2020
(Ciąg dalszy ze strony 8)

Następnie zwrócił się do strony społecznej o przedstawienie swoich
propozycji.
W naszej opinii to pracodawcy powinni przedstawić swoje propozycje
zabezpieczenia spółki Enea Trading (ET) przed konsekwencjami biznesowymi wydzielania aktywów węglowych, naszym zadaniem jest
zabezpieczenie interesów Pracowniczych w tym procesie i staranie o
jak najmniejsze koszty społeczne. Cel ten można osiągnąć miedzy innymi podpisując ZUZP dla ET wraz z umową społeczną. Zadaniem
związku jest obrona Pracowników a nie zarządzanie firmą.
Następnie pojawiły się propozycje ze strony pracodawcy:
Zmiany legislacyjne w celu wzmocnienia obrotu- zacieśnienie współpracy między Traidingiem a Eneą, kontrakty węglowe ustalane na
kolejny rok. Proponuje się połączyć okresy, kontrakty na sprzedaż
węgla na bardziej elastyczne. Obligo giełdowe poluzować. Odblokowanie rynku mocy i powiązanie z rynkiem wtórnym. Zamrożenie cen
Co2, obciążenie Co2 wytwórców zamiast klienta końcowego , podatek
musi być neutralny dla wytwórców. Jedynym sposobem racjonalnym
jest przeniesienie kosztów z wytwarzania na odbiorców, cena energii
będzie tańsza, robiąc miejsce dla naszych wytwórców. Należy również
zastanowić się nad system wsparcia dla elektrowni systemowych.

łów żywnościowych (m.in. mąki i mięsa). W odpowiedzi 14 grudnia
rozpoczął się strajk w Stoczni Gdańskiej, który 15 grudnia rozszerzył się
także na Stocznię Gdyńską, Port Północny i Stocznię Remontową w Gdańsku. Robotnicy powołali Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. Na ulicach Trójmiasta strajkujący sformowali wielotysięczne demonstracje.
Rozpoczęły się walki z oddziałami Milicji Obywatelskiej (MO), podpalono Komitet Wojewódzki PZPR.

W. Gomółka podjął decyzję o użyciu broni palnej przez oddziały MO i
wprowadzeniu do Trójmiasta jednostek Wojska Polskiego (WP) pod dowództwem G. Korczyńskiego (25 tys. żołnierzy oraz 1300 czołgów i
transporterów opancerzonych). 16 grudnia przedstawiciele strajkujących
zawarli porozumienie z władzami miasta, ale już w nocy zostali aresztowani. 17 grudnia oddziały MO i WP (po apelu telewizyjnym wicepremiera S.
Kociołka) otworzyły ogień do robotników udających się do pracy w Stoczni imienia Komuny Paryskiej, na skutek czego zginęło lub zostało rannych setki osób.
16 grudnia strajki rozpoczęły się w Elblągu i Słupsku, 17 grudnia w
Szczecinie. Po spacyfikowaniu buntu na Wschodnim Wybrzeżu (do 18
grudnia), główne wydarzenia rozegrały się w Szczecinie, w którym także
utworzono Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (przewodniczący M.
II - Spotkanie Zespołu ds. Dystrybucji
Dopierała), kierujący strajkiem generalnym. Do zamieszek na mniejW późnych godzinach popołudniowych spotkał się Zespół ds. Dystry- szą skalę doszło także w Krakowie i Wałbrzychu, strajki zaś wybuchły
bucji. Stronę pracodawców reprezentowali: Wiceprezes Zarządu ds. Ope- w Warszawie, Wrocławiu, Nysie, Białymstoku i Oświęcimiu.
racyjnych w Enea S.A. Marcin Pawlicki, Remigiusz Krupa dyr. Departa- 22 grudnia w Szczecinie podpisano porozumienie, w którym robotnikom
mentu Zarzadzania Strategicznego, Bogumił Kanik- Koordynator ds.
gwarantowano m.in. wycofanie podwyżek, podniesienie płac, nierepresjoKomunikacji ze Związkami Zawodowymi ,Andrzej Kojro - Prezes Zarzą- nowanie uczestników strajków i ukaranie winnych za spowodowanie ofiar.
du Enea Operator, Marek Szymankiewicz - Wiceprezes Zarządu Enea
Według oficjalnych źródeł na Wybrzeżu zginęło 45 osób , 1165 zostało
Operator ds. Infrastruktury Sieciowej, Michał Cebula - Wiceprezes Zarzą- rannych, aresztowania objęły 2-3 tys. osób.
du Enea Operator ds. Pracowniczych
Strona społeczna reprezentowana była przez przedstawicieli wszystkich
17.12.2020 Obradowała Rada Dialogu Społecznego
najważniejszych związków zawodowych obszaru dystrybucji.
Województwa Lubuskiego.
Spotkanie miało charakter inaugurujący, przedstawiciele Zarządu Enea
Operator oraz związków zawodowych przedstawili najważniejsze kwestie związane z potrzebami inwestycyjnymi spółki, dotyczącymi pozyskiwania środków z funduszy UE.
Przedstawiciele Strony Społecznej poruszyli kwestię bezpieczeństwa Pracowników spółek pracujących GK Enea na rzecz Enea Operator,
szczególnie nie objętych przynależnością do Związku Pracodawców
Energetyki (efekt decyzji poprzedniego zarządu Enea S.A.). Marcin
Pawlicki zapewnił, że przewidziane są także spotkania z w/w spółkami z
GK Enea. Padła deklaracja o tym, że nie będą one omijane. Strona społeczna wystosowała postulat, aby wszystkie Spółki GK Enea pracujące
na rzecz obszaru dystrybucji stały się członkami Związku Pracodawców Energetyki.
Na koniec spotkania Strona Społeczna przestawiła propozycję ustalenia
konkretnej daty następnego spotkania, na którym z jednej strony zidentyfikowane będą zagrożenia oraz szanse dla obszaru dystrybucji związane
z procesem transformacji, a z drugiej strony zostaną określone środki
dzięki którym zabezpieczone zostanie bezpieczeństwo pracowników
Na drugim w tym roku posiedzeniu spotkali się członkowie Wojewódzobszaru dystrybucji w procesie transformacji.
Jako wstępny termin następnego spotkania uzgodniono- 12 stycznia 2020 kiej Rady Dialogu Społecznego województwa lubuskiego (WRDS).
Druga fala pandemii koronawirusa oraz stale utrzymująca się wysoka
roku.
zachorowalność i śmiertelność z tytułu COVID 19 spowodowała ko17.12.2020 –50 rocznica
nieczność odbycia spotkania w formule video-konferencji.
MASAKRY NA WYBRZEŻU
Po przyjęciu porządku obrad przystąpiono do jego realizacji:
Powtórka z historii: Grudzień 1970 r.
1.Sytuacja pandemiczna w Lubuskim.
Grudniowy bunt robotniczy w Polsce 14-22 grudnia
Przedstawiciele Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, Wielo1970, wystąpienia robotnicze (strajki, wiece, demonspecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim
stracje) w miastach Wybrzeża, głównie w Gdyni
i Sanepidu przedstawili aktualną sytuację pandemiczną w regionie, oraz
Gdańsku i Szczecinie , wynikające z pogarszającej się
przedstawili najważniejsze problemy z jakimi się borykają. Doposażenie
sytuacji społecznej, gospodarczej i politycznej kraju.
szpitali między innymi w respiratory i sprzęt laboratoryjny , stałe szkoleBezpośrednim pretekstem do wydarzeń grudniowych
(Ciąg dalszy na stronie 10)
stało się ogłoszenie 13 grudnia podwyżki artyku-
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Podzakładowej NSZZ Solidarność ze Szczecina, Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea z Gorzowa Wielkopolskiego.
nia spowodowały, że pandemia na ten moment wydaje się być opanowana. Jak podkreślono służba zdrowia leczy też pacjentów z innymi schorze- Po Mszy jej uczestnicy udali się na Cmentarz Komunalny w Świeciu
niami, nie tylko Covidem. Największym problemem są braki kadrowe. gdzie złożono doczesne szczątki Józefa Szreibera.
Anielski orszak niech twą duszę przyjmie,
Dodatkowe świadczenia finansowe tylko częściowo załatwiają temat. StroUniesie z ziemi ku wyżynom nieba,
na związkowa drążyła temat dodatków do wynagrodzeń dla pracowników
A pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi,
służby zdrowia walczących z koronawirusem, nie wszyscy je otrzymująAż przed oblicze Boga Najwyższego.
nierówne traktowanie Pracowników. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że np.
część salowych ma pozakładane własne firmy i to uniemożliwia wypłacanie im dodatków.
Przedstawiciele Urzędu Statystycznego i Urzędu Pracy w Zielonej
Górze przedstawili wpływ COVID 19 na gospodarkę i rynek pracy w
regionie. Podjęta działania ochronne tz „tarcze” dla wielu firm są jedyną deską ratunku. Bezrobocie utrzymuje się na stabilnym- niskim
poziomie.
2. Członkom Rady przedstawiono projekt Lubuskiego Planu na Rzecz
Zatrudnienia na 2021 r. Strony dialogu w Lubuskim po szczegółowym
zapoznaniu się z przesłanym materiałem mają przedstawić swoje opinie do
przedstawionego projektu.
W planie obrad było też przedstawienie prezentacji dotyczącej badań w
projekcie „ Nowy Dialog-badania w zakresie kształcenia, szkolenia i
„Człowiek żyje tak długo, aż nie zginie po nim pamięć”
zatrudnienia osób osadzonych”. Niestety prelegent ze Związku PracoJóziu na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci.
dawców Ziemi Lubelskiej nie zalogował się na vide-konferencji WRDS.
Do 21 stycznia 2021 r. członkowie prezydium WRDS oczekują na przesłanie propozycji tematyki następnych posiedzeń Rady. Termin i forma
19.12.2020 Aktualna sytuacja pandemiczna
następnego posiedzenia uzależniona będzie od sytuacji pandemicznej
w naszej Grupie
w Kraju i Regionie.
(Ciąg dalszy ze strony 9)

18.12.2020 Ostatnie
Pożegnanie
Józefa Szreibera.
14 grudnia 2020 r. zmarł
Józef Szreiber były Przewodniczący
Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea z Bydgoszczy. Józek Przeżył 72
lata, w ostatnich tygodniach swojego życia
walczył z koronawirusem, niestety Przegrał tą
walkę…

Sytuacja epidemiczna w naszej Grupie pozostaje stabilna. W ostatnim
tygodniu 58 Pracowników GK Enea (bez LW Bogdanka) otrzymało
pozytywne wyniki testów na koronawirusa. Do tej pory zachorowało
896 osób. W tym tygodniu pojawiło się 58 nowych ozdrowieńców, w
sumie jest ich już 789.
Sytuacja w Enea Operatorze: Liczba Pracowników objętych kwarantanną GIS- 42. Aktualna liczba. Pracowników ze stwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2-54. Liczba Pracowników ze stwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 od początku epidemii- 332.
Niestety, mamy do przekazania również smutną wiadomość. Z powodu
COVID-19 zmarł Pracownik spółki MEC Piła. Rodzinie oraz najbliższym współpracownikom składamy serdeczne wyrazy współczucia.

21.12.2020 Świąteczna video-konferencja
w Operatorze.

18 grudnia 2020 r. w Świeciu odbył się pogrzeb ŚP Józefa Szreibera.
Uroczystości pogrzebowe Józefa rozpoczęła Msza Święta w intencji
Zmarłego, która odbyła się w Kościele pod wezwaniem św. Andrzeja
Boboli w Świeciu.

W Liturgii uczestniczyła rodzina oraz koleżanki i koledzy z pracy, przyjaciele, delegacje NSZZ Solidarność oraz innych organizacji
związkowych z Enea.
W ostatniej drodze Józefa uczestniczyły również cztery Poczty Sztandarowe:
Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea, Organizacji
Podzakładowej NSZZ Solidarność z Bydgoszczy, Organizacji

Pandemia koronowarusa uniemożliwiła stronom dialogu społecznego w
Enea Operatorze zorganizowanie tradycyjnego spotkania ŚwiątecznoNoworocznego. Dlatego zarząd Operatora zaprosił stronę społeczną,
dyrektorów i przedstawicieli organów nadzorczych do udziału w video
-konferencji. Nie bez pewnych problemów logistycznych (zbyt duża liczba chętnych do udziału w spotkaniu) udało się w końcu skutecznie przeprowadzić tą konferencje.
Wszyscy członkowie zarządu Operatora: Prezes A. Kojro i v-ce prezesi: M. Szymankiewicz, J. Aleszczyk, W.Drożdż, M. Cebula w krótkich
wystąpieniach podsumowali bieżący rok oraz wyniki osiągane przez Spółkę. Dzięki wytężonej pracy całej Załogi mimo anormalnych warunków w jakich przyszło nam działać w 2020 r. ( pandemia COVID
19) udało nam się sprostać oczekiwaniom rynku i spełniać naszą misję
jaką jest przesyłanie energii elektrycznej. Doceniając zaangażowanie
Pracowników w osiągniecie dobrych wyników finansowych w 2020 r.
zarząd postanowił przyznać Pracownikom dodatkową premię
(Ciąg dalszy na stronie 11)
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świąteczną nie wynikającą z wcześniejszych porozumień płacowych.
(1000 zł.) Premia została wypłacona jeszcze przed Świętami Bożego
Narodzenia.
Były też życzenia Świąteczno-Noworoczne z których na pierwszy plan
przebijała się troska o nasze zdrowie, chęć zakończenie pandemii,
oraz powrót do normalności zarówno w życiu zawodowym i rodzinnym. Poproszono nas o przekazanie tych życzeń Całej Załodze Operatora, co niniejszym czynimy, przyłączając się również do tych życzeń.
Na zakończenie video-konferencji wszyscy jej uczestnicy odśpiewali
kolędę –Wśród nocnej ciszy.

21.12. 2020 Świąteczne spotkanie
w OD Gorzów Wlkp.

Pandemia koronawirusa nie przerwała wieloletniej tradycji spotkań
Świąteczno-Noworocznych w Oddziale Dystrybucji Gorzów Wlkp.
(ODG) Tegoroczne spotkanie odbyło się w świetlicy OD G. W związku z
obostrzeniami sanitarnymi mogło w nim uczestniczyć dużo mniejsze
gremium niż w latach poprzednich. Z zaproszenia gospodarza spotkania Dyrektora O DG Marka Rusakiewicza skorzystali: Duszpasterz
Gorzowskich Energetyków Ks. Jarosław Zagozda oraz Szef Duszpasterstwa Energetyków „NAZARET” Czesław Szablewski, Członek
Zarządu Enea Operatora- Michał Cebula (opiekun OD G z ramienia
Zarządu Enea Operatora), Dyrektorzy Pionów i Rejonów Energetycznych, Przewodniczący Organizacji Związkowych oraz Zakładowy
Społeczny Inspektor Pracy.

Rozpoczynając spotkanie Dyr. M. Rusakiewicz przywitał wszystkich
zaproszonych gości i oddał głos ks. J. Zagoździe, który zadbał o oprawę
duchową okolicznościowego spotkania. Odczytana została Ewangelia wg
Świętego Łukasza mówiąca o narodzeniu Jezusa Chrystusa. Dyrektor
Oddziału zadbał też o potrawy wigilijne, które przybliżyły nam atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Uczestnicy spotkania wymienili się życzeniami, które z oczywistych względów w większości dotyczyły ZDROWYCH ŚWIĄT. Te wyjątkowe rodzinne święta nie dane nam będzie
obchodzić jak co roku, dlatego wszyscy życzymy sobie Zdrowia, Szczęścia, Błogosławieństwa Bożego na czas Świąt oraz cały 2021 r.
Wspólnie odśpiewana kolęda zakończyła to wyjątkowe spotkanie
Świąteczno-Noworoczne.

Gorzowskie hospicjum ze względu na przeciągającą się pandemię
znalazło się w bardzo ciężkiej sytuacji finansowej i nie tylko. Wcześniej
wiosną Pracownikom brakowało środków ochronnych oraz dezynfekcyjnych. Wtedy wsparły hospicjum różne instytucje i osoby prywatne, w
tym również i my. Obecnie w placówce przebywa kilkanaście osób ciężko chorych, odwiedziny są zawieszone i najbardziej potrzebne jest
wsparcie finansowe .
Koronawirus uniemożliwił przeprowadzenie jak co roku tradycyjnej
kwietniowej zbiórki, która pozwalała uzyskać nawet 150 tysięcy złotych
na pomoc chorym. Wrześniowa akcja „POLA NADZIEI” rozprowadzenie cebulek żonkili też przyniosła mniejsze niż co roku przychody.
Dlatego w tak trudnym okresie wsparliśmy hospicjum i zachęcamy
innych do podobnych działań.

23.12.2020 Enea rezygnuje z zaangażowania w budowę bloku gazowego w ramach Projektu Ostrołęka

Zarząd Enei poinformował, że 22 grudnia br. rada nadzorcza podjęła
decyzję w sprawie rezygnacji Enei z zaangażowania kapitałowego w
budowę bloku oraz uzgodnienia z Energą zasad rozliczenia kosztów
realizacji projektu budowy bloku węglowego w ramach Projektu
Ostrołęka C.
Plan rezygnacji z zaangażowania kapitałowego w budowę bloku gazowego
związany jest w szczególności z zamiarem intensyfikacji działań inwestycyjnych GK Enea w obszarze odnawialnych źródeł energii, jak również dedykowania nakładów związanych z konwersją zasilania węglowego na gazowe w obszarze wytwarzania dla posiadanych przez Eneę i
istniejących już aktywów wytwórczych, w odniesieniu do których spółka jest pełnym właścicielem.
Zgodnie z decyzją rady nadzorczej Enei rozliczenie inwestycji związanej z
realizacją bloku węglowego nastąpi, co do zasady w oparciu o dotychczasowe ustalenia pomiędzy Eneą a Energą.
Podjęcie decyzji w ww. obszarze przez radę nadzorczą Enei oraz stron
zaangażowanych w projekt Ostrołęka C skutkować będzie wyodrębnieniem w ramach tego projektu (w tym rachunkowo i organizacyjnie)
części przedsiębiorstwa związanego z prowadzeniem projektu gazowego. Od dnia wyodrębnienia koszty inwestycyjne związane z rozliczeniem projektu gazowego nie będą ponoszone przez Eneę.
Intencją Enei pozostaje, uregulowanie z Energą oraz spółką Elektrownia Ostrołęka zasady rozliczenia projektu węglowego oraz podziału
projektu na część węglową oraz gazową w formie odpowiednich porozumień.

Orlen, Energa i PGNiG zbudują
elektrownię gazową w Ostrołęce.

PGNiG zostanie partnerem Grupy Orlen w realizacji inwestycji w
blok gazowo-parowy w Ostrołęce. Podpisana trójstronna umowa gwaran22.12.2020 tuje Orlenowi i Enerdze wiodącą pozycję w projekcie, z łącznym paŚwiąteczna kietem udziałowym na poziomie 51 proc. PGNiG obejmie 49 proc.
udziałów. Jednocześnie PKN Orlen i PGNiG zawarły aneks do umowy
pomoc
z 2016 r., który gwarantuje stabilne dostawy gazu do końca 2027 r. dla
dla
instalacji produkcyjnych Grupy Orlen w Polsce, w tym do elektrowni
Hospicjum w Ostrołęce.
ramach realizacji budowy elektrowni w Ostrołęce w technologii gazow Gorzowie W
wej powołana zostanie nowa spółka, która będzie odpowiedzialna za
Wlkp.
przeprowadzenie inwestycji. Spółka ma powstać do 30 czerwca 2021 r.
po spełnieniu wszystkich przesłanek umożliwiających jej utworzenie, w
tym pozyskaniu zgody odpowiednich organów antymonopolowych. Zakres prac przewiduje budowę bloku energetycznego w technologii
Jak co roku w
zasilania paliwem gazowym oraz niezbędnej infrastruktury do jego
okresie przedfunkcjonowania. Ważnym elementem umowy jest gotowość PGNiG w
świątecznym
zakresie dostaw gazu ziemnego na potrzeby elektrowni w Ostrołęce do
PomagaMY. W końca 2027 r., co umożliwi jej sprawne funkcjonowanie
tym roku zasilili- " Pozyskanie partnera do budowy elektrowni gazowej w Ostrołęce to
śmy konto Hospi- kolejny krok przybliżający nas do rozpoczęcia tej ważnej inwestycji.
cjum w Gorzowie Wlkp., przekazaliśmy też dary rzeczowe między
(Ciąg dalszy na stronie 12)
innymi tak potrzebne obecnie pulsyksometry.
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Wpisuje się ona w założenia nowej strategii PKN Orlen do 2030 r. związane z niskoemisyjnością oraz zabezpieczeniem systemu elektroenergetycznego opartego na odnawialnych źródłach energii. Dzięki pozyskaniu
PGNiG jako partnera do projektu w Ostrołęce, mającego mocną pozycję
na rynku gazu ziemnego, wchodzimy w kolejny etap inwestycji, przybliżając się do jej skutecznej realizacji. Jednocześnie zapewniliśmy bezpieczeństwo dostaw gazu, które są kluczowe dla niezakłóconej pracy naszych instalacji produkcyjnych. To z kolei przekłada się bezpośrednio na
gwarancję bezpieczeństwa energetycznego Polski" mówi Daniel Obajtek, prezes Orlenu
W ocenie prezesa PGNiG Pawła Majewskiego użycie w Ostrołęce gazu,
zamiast węgla, zminimalizuje przedostawanie się do powietrza niebezpiecznych dla zdrowia pyłów i wydatnie zmniejszy poziom emisji gazów
cieplarnianych.
" Współpraca PKN Orlen z PGNiG wnosi pozytywny impuls do transformacji polskiej energetyki w oparciu o niskoemisyjne paliwo przejściowe,
jakim jest gaz ziemny - podkreślił prezes Majewski. - Dla PGNiG to pewny i wieloletni odbiorca dużych wolumenów gazu, którego użycie w
Ostrołęce, zamiast węgla, zminimalizuje przedostawanie się do powietrza
niebezpiecznych dla zdrowia pyłów i wydatnie zmniejszy poziom emisji
gazów cieplarnianych" - dodał.
W kwietniu br. Orlen wyraził chęć zaangażowania się w projekt budowy elektrowni Ostrołęka pod warunkiem zmiany technologii z węglowej na gazową. W maju br. Orlen zadeklarował udział w finansowaniu projektu oraz przystąpienie do inwestycji w charakterze wspólnika. Następnie Orlen, Energa i Enea podpisały porozumienie ws. warunków budowy bloku energetycznego w Ostrołęce opalanego gazem.
PKN Orlen podpisał również z PGNiG aneks do umowy na dostawy
gazu, zabezpieczając do końca 2027 r. (z opcją przedłużenia do końca
2028 r.) paliwo do pracy instalacji produkcyjnych Grupy Kapitałowej w
Polsce. Pozwoli on przedłużyć istniejącą umowę o kolejne 5 lat, do 1
stycznia 2028 r.

Przed świętami Bożego Narodzenia resort zdrowia doprecyzował w odpowiedzi przesłanej PAP, że zgodnie z rozporządzeniem stoki, trasy i
wyciągi narciarskie zostaną zamknięte.
Nowe obostrzenia od 28 grudnia
Z rozporządzenia wynika ponadto, że do 17 stycznia nadal nie będą mogły działać normalnie restauracje. Przedsiębiorcy prowadzący takie
punkty - tak jak to jest obecnie - będą mogli wydawać posiłki jedynie na
wynos.
Do 17 stycznia wstrzymany zostaje pasażerski transport kolejowy wykonywany z przekroczeniem granicy kraju. Do tego samego dnia osoba
przekraczające granicę w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP jest zobowiązana przekazać Straży
Granicznej informację o adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w
którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę. Powinna również
przekazać swój numer telefonu.
Godzina policyjna w Sylwestra? Według premiera to apel o nieprzemieszczanie się
Mateusz Morawiecki przyznał w trakcie konferencji prasowej, że w Sylwestra rząd nie wprowadza godziny policyjnej, apeluje jedynie o to, by
się nie przemieszać i bawić się w "kameralnym gronie".
Przedłużono też dotychczasowe zasady i ograniczenia:-Zakaz przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia bez opieki rodzica lub prawn
ego opiekuna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -16:00
(wyjątkiem są półkolonie). -Ograniczenia w transporcie zbiorowym: 50
proc. liczby miejsc siedzących, albo 30 proc. liczby wszystkich miejsc
siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co
najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych. -Ograniczenia w miejscach sprawowania kultu religijnego – max. 1 os./15m2 -Udział w zgromadzeniach – max. 5 osób. -Zakaz organizacji wesel, komunii i konsolacji -Zamknięte siłownie, kluby fitness i aquaparki -Ograniczenie w
sklepach – max. 1 os./15m2. -Godziny dla seniorów – od poniedziałku do
piątku w godzinach 10:00-12:00. -Zamknięte restauracje. Posiłki wyłącznie na wynos lub dowóz.

28.12.2020 Narodowa
kwarantanna
do 17 styczna 2021 r.

Narodowa kwarantanna, czyli dodatkowe zasady bezpieczeństwa,
zgodnie z rządowym rozporządzeniem będzie obowiązywała od 28
grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r.
Narodowa kwarantanna od 28 grudnia. Co to oznacza?
Jak wynika z rozporządzenia rządu ws. ustanowienia ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii do 17 stycznia 2021
roku ustanowiony został zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców
działalności związanej z prowadzeniem dyskotek i klubów nocnych,
basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness oraz działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z).
Od 28 grudnia do 17 stycznia w obiektach handlowych lub usługowych
o powierzchniach powyżej 2000 m kw. będzie obowiązywał zakaz handlu detalicznego. W galeriach będą jednak mogły działać sklepy spożywcze, apteki, drogerie, księgarnie, sklepy zoologiczne, budowlane,
meblowe, z akcesoriami samochodowymi, usługami telekomunikacyjnymi.
Ponadto w obiektach takich obowiązuje zakaz prowadzenia działalności usługowej, z wyłączeniem usług: fryzjerskich, kosmetycznych, optycznych, medycznych, bankowych, pocztowych, polegających na wydawaniu i odbieraniu przesyłek, ubezpieczeniowych, naprawy pojazdów, myjni samochodowych, ślusarskich, szewskich, krawieckich,
pralniczych oraz gastronomicznych polegających wyłącznie na przygotowywaniu żywności na wynos. Zakazane jest również prowadzenie
handlu detalicznego lub działalność usługowa na wyspach handlowych.
Narodowa kwarantanna. Zamknięte hotele i stoki narciarskie
Do 17 stycznia nadal normalnie prowadzić swojej działalności nie mogą
przedsiębiorcy związani z hotelarstwem. Zgodnie z dokumentem takie
usługi można świadczyć np. w hotelach robotniczych i hotelach dla
pracowników sezonowych; dla osób wykonujących zawód medyczny;
dla pilotów i załogi samolotów; dla kierowców wykonujących transport drogowy; dla pacjentów i ich opiekunów czekających na uzyskanie świadczenia zdrowotnego; dla funkcjonariuszy służb państwowych
m.in. policji, ABW, SOP, straży pożarnej itd. W hotelach mogą być
zakwaterowani również sportowcy i ich trenerzy oraz dyplomaci.
Rozporządzenie nie mówi wprost o zapowiadanym zamknięciu stoków
narciarskich. Zapisano natomiast, że do 17 stycznia 2021 roku prowadzenie przez przedsiębiorców i inne podmioty działalności związanej
ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej polegającej na organizacji
współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku sportu zawodowego i
organizowania współzawodnictwa bez udziału publiczności.

30.12.2020 Aktualna sytuacja pandemiczna
w naszej Grupie
W ciągu ostatnich kilkunastu dni (od publikacji informacji 18 grudnia) 80
pracowników (bez LW Bogdanka) otrzymało pozytywne wyniki testów
na koronawirusa. Do tej pory zachorowało 976 osób. Przybyło również
ozdrowieńców - 119, tym samym jest ich już 908.Sytuacja w Enea Operatorze: Liczba Pracowników objętych kwarantanną GIS-31. Aktualna
liczba pracowników ze stwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2-28.
Liczba Pracowników ze stwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 od początku epidemii-366. Statystyki pokazują, że sytuacja epidemiczna w
naszej Grupie pozostaje stabilna. Sztab kryzysowo-koordynacyjny w
Enei nadal zaleca jak najszersze wykorzystanie możliwości świadczenia
pracy zdalnej przez pracowników naszej Grupy. Ze względu na zapewnienie ciągłości realizowanych procesów biznesowych, między innymi
związanych z produkcją i dystrybucją energii elektrycznej, część Pracowników Grupy będzie nadal świadczyć pracę w trybie stacjonarnym.
Praca stacjonarna jest również możliwa w przypadkach, gdy Pracownik nie
ma możliwości organizacyjnych świadczenia pracy w trybie „home office"
albo, gdy z uwagi na charakter pracy i realizowane zadania, wymagana jest
praca w biurze. We wszystkich krajach Unii Europejskiej rozpoczęły się
masowe szczepienia przeciwko COVID-19. W pierwszej kolejności
szczepieni są pracownicy służby zdrowia, następnie będą to seniorzy,
służby mundurowe oraz nauczyciele. 15 stycznia mają ruszyć zapisy
dla pozostałych chętnych. Szczepienia będą dobrowolne, darmowe i
dwuetapowe. To jedyna droga do powstrzymania epidemii, na co czeka
cały świat. Zachęcamy do zapisywania się na szczepienia. O szczegółach
będziemy informować w kolejnych komunikatach.
Przed nami Sylwester i Nowy Rok. Jeśli to możliwe, ograniczajmy spotkania bezpośrednie w dużym gronie osób, obecnie bowiem najczęściej do
zakażeń dochodzi podczas prywatnych spotkań, w domach. Wszystkim
Pracownikom Grupy Enea życzymy dużo zdrowia, radości i uśmiechu
na co dzień, wszelkiej pomyślności oraz by rok 2021 przyniósł upragnione, pozytywne zmiany. Szczęśliwego Nowego Roku!
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1946 r. widok z Katedry na Zawarcie

2000 r. Spotkanie Opłatkowe w Zakładzie Energetycznym Gorzów S.A.

-6,54 zł.–wartość akcji Enea na dzień 31.12.2020 r. godz. 9,35
-6,1 %- stopa bezrobocia w listopadzie 2020 r. Liczba osób

bezrobotnych w październiku 2020 r. wyniosła 1018,4 tys., wobec 1023,7 tys.
osób we wrześniu br. Oznacza to, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych
jest niższa w stosunku do września 2020 r. o 5,3 tys. osób, (tj. o 0,5%).

-2,3 TWh energii elektrycznej ze źródeł OZE wytworzyła Grupa

Enea w 2019 r. -był to wzrost o 12,5% w porównaniu z rokiem 2018 r.

-15,37 eurocentów/kWh tyle płaciły w drugim kwartale 2020 r.
polskie gospodarstwa domowe za energię elektryczną. Wśród naszych
sąsiadów mniej płacili Litwini (14,34 eurocentów/kWh), za to więcej
Słowacy (17,24 eurocentów/kWh), Czesi (19,04 eurocenty/kWh)
i Niemcy, którzy mieli w drugim kwartale najwyższą w Europie
cenę energii dla gospodarstw domowych - wynosiła ona
29,83 eurocentów/kWh.
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