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niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju.  
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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
1.01.2020 Od początku roku  

wyższe rachunki za energię elektryczną  

Od początku 2021 r. na rachunkach za energię elektryczną pojawi się 
nowa znacząca pozycja - opłata mocowa. Dla gospodarstw domo-
wych korzystających z taryf zdrożeje również sama energia. Nie 
wiadomo jeszcze, jak zmienią się opłaty sieciowe. 
Nieco ponad 60 proc. z 15,5 mln gospodarstw domowych w Polsce 
płaci za energię elektryczną według zatwierdzanych przez prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki stawek taryf tzw. sprzedawców z urzę-
du. To cztery spółki obrotu, należące do kontrolowanych przez pań-
stwo spółek energetycznych. W 2021 r. ich taryfy wzrosną o ok. 3,5 
proc. Dla gospodarstwa domowego, korzystającego z taryfy G11 o 
średnim zużyciu energii - 1,78 MWh rocznie - taka podwyżka 
przełoży się na ok. 1,5 zł miesięcznie więcej za energię. Zakładając, 
że w ciągu 2021 r. taryfy się nie zmienią, zatwierdzona oznacza więc 
niecałe 20 zł w skali roku. 
Niemal 40 proc. polskich gospodarstw domowych korzysta już z 
ofert wolnorynkowych na sprzedaż energii elektrycznej. Ile zapłacą 
w przyszłym roku - zależy od warunków ich umów ze sprzedawcami, 
te z kolei zależą także od cen energii elektrycznej na rynku. URE 
zwraca uwagę, że w III kwartale 2020 r. publikowany przez Urząd 
wskaźnik - średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku 
konkurencyjnym - była najwyższa od pięciu lat. 
W 2021 r. do rachunku będzie doliczana opłata OZE, przeznaczona 
na pokrycie kosztów wsparcia dla odnawialnych źródeł energii. W 
2020 r. wynosiła ona zero, od 1 stycznia - 2,20 zł za MWh netto, 
czyli 2,7 zł za MWh brutto. Jednocześnie spada do zera opłata ko-
generacyjna - na pokrycie kosztów systemu wsparcia dla wysoko-
sprawnej kogeneracji. W 2020 r. wynosiła 1,71 zł za MWh brutto. 
W sumie, po uwzględnieniu tych dwóch zmian gospodarstwo domo-
we o przeciętnym zużyciu zapłaci więc ok. 2 zł rocznie więcej. 
Największą nową pozycją na rachunku będzie opłata mocowa, na 
pokrycie kontraktów, zawartych na 2021 r. w ramach rynku mo-
cy, systemu który w założeniu ma zagwarantować odpowiednią dla 
zapewniania bezpieczeństwa moc w systemie elektroenergetycznym. 
Koszty rynku mocy w 2021 r. szacuje się na 5,5 mld zł i zapłacą je 
odbiorcy końcowi, zarówno gospodarstwa domowe, jak i odbiorcy 
biznesowi. Ci drudzy zapłacą dodatkowo prawie 94 złote (brutto) 
za każdą MWh pobraną w dni robocze między godzinami 7 a 22. 
Gospodarstwa domowe zapłacą stawkę opłaty mocowej w zależno-
ści od rocznego zużycia energii elektrycznej. Stawki będą cztery - od 
2,3 do niemal 13 zł brutto miesięcznie, czyli od prawie 30 do pra-
wie 155 zł rocznie. Odbiorcy o średnim zużyciu zapłacą 110 zł 
brutto rocznie. 

Nie są jeszcze znane stawki opłat sieciowych - dystrybucyjnych i 
przesyłowych, które stanowią zwykle ponad 40 proc. rachunków, 
płaconych przez gospodarstwa domowe. Z powodu wejścia od 2021 
r. rynku mocy konieczna była przebudowa rynku bilansującego, co z 
kolei pociągnęło za sobą zmianę kosztów operatora przesyłowego. 
Rozporządzenie ws. zmian rynku bilansującego weszło w życie dość 
późno, w związku z czym Regulator z opóźnieniem przystąpił do 
zatwierdzania taryfy operatora przesyłowego PSE. Dopiero po jej 
zatwierdzeniu - co nastąpiło dopiero 17 grudnia - operatorzy syste-
mów dystrybucyjnych mogli ostatecznie przedstawić propozycje swo-
ich taryf. W takiej sytuacji od 1 stycznia obowiązują dotychczaso-
we niezmienione stawki taryf za dystrybucję energii elektrycznej. 
W 2021 r. mniej o 4,5 proc. za paliwo gazowe zapłacą klienci naj-
większego sprzedawcy gazu - PGNiG Obrót Detaliczny, o tyle bo-
wiem zmieni się taryfa tego dostawcy. Od 2017 r. taryfowe ceny 
gazu w PGNiG OD spadły w sumie o 5 proc. W tym czasie ceny 
rynkowe gazu na Towarowej Giełdzie Energii spadły o ok. 20 %. 
 

4.01.2020 W ciągu dwóch dekad wyłączymy  
70 proc. starych bloków energetycznych 

"Transformacja polskiej energetyki staje 
się coraz bardziej paląca i nie wynika 
tylko z kwestii klimatycznych, ale rów-
nież z powodu jej wieku" - podkreślił 
minister klimatu i środowiska Michał 
Kurtyka. Dodał, że w ciągu 20 lat trze-
ba będzie wyłączyć ok. 70 proc. bloków. 
Szef resortu klimatu i środowiska podsu-
mowując w rozmowie z PAP 2020 r., 
podkreślił, że był on bardzo ważny dla 
ministerstwa. 
"Był to pierwszy pełny rok działania resortu klimatu, a później resor-
tu klimatu i środowiska. Zebranie kompetencji w jednym miejscu 
pozwoliło uruchomić prace nad transformacją polskiej energetyki, 
która w następnych latach będzie przebiegać wielotorowo" - zazna-
czył minister. 
Kurtyka jako kluczowe wymienił przygotowanie projektu "Polityki 
energetycznej Polski do 2040 r." (PEP 2040). Zakłada on m.in. wy-
cofanie węgla z użycia w ciepłownictwie indywidualnym do 2030 r. 
w miastach, a do 2040 r. na obszarach wiejskich. W zależności od 
cen CO2 w 2040 r. z węgla kamiennego ma powstawać 11-28 proc. 
energii elektrycznej. Projekt zakłada także m.in. budowę w Polsce 
elektrowni atomowych, jak i istotne zwiększenie odnawialnych 
źródeł energii np. w morskich farmach wiatrowych. 
"PEP2040 uwzględnia nowe uwarunkowania związane z wyzwania-
mi polityki klimatycznej, sprawiedliwiej transformacji, ochrony po-
wietrza, ale także pandemii COVID-19. Będzie się na to składać kil-
kanaście aktów prawnych w tym m.in. ustawa offshorowa, która 
powinna zacząć obowiązywać od wiosny 2021 r." - wskazał. 
Minister dodał, że w ciągu roku udało się podpisać też kilka sektoro-
wych porozumień z branżą ws. promocji fotowoltaiki, biogazu, czy 
wodoru. Z polskiej inicjatywy w październiku podpisano też 
"Deklarację Bałtycką na rzecz Morskiej Energetyki Wiatrowej". 
Oprócz Polski, poparły ją Litwa, Łotwa, Estonia, Niemcy, Dania, 
Szwecja, Finlandia oraz Komisja Europejska. 
"Wchodzimy w okres, kiedy transformacja polskiego systemu ener-
getycznego staje się coraz bardziej paląca. 70 proc. naszych bloków 
energetycznych ma powyżej 30 lat i w ciągu dwóch dekad trzeba 
będzie je zastąpić. Musimy podjąć ten wysiłek nie tylko ze względów 
na politykę klimatyczną, ale głównie z powodu ich starości" - powie-
dział Kurtyka. 
Dodał, że ta transformacja będzie kosztować setki miliardów zło-
tych, a blisko 60 mld zł w ciągu dekady trafi do regionów najbar-
dziej uzależnionych teraz od węgla. 
Pod koniec 2020 r. państwa UE zgodziły się podnieść swój cel re-
dukcji CO2 do 2030 r. o 55 proc. z 40 proc. PAP zapytała, czy uda 
się nam go zrealizować, a także czy wywiążemy się z planu na 2020 r. 
- czyli osiągniecia 15 proc. udziału OZE w miksie energetycznym. 
Kurtyka zaznaczył, że "Trendy technologiczne nam sprzyjają. Przy-
kładowo zainstalowanie pierwszego GW w PV zajęło nam 8 lat, z 
kolei drugi GW zajął nam tylko 8 miesięcy. To pokazuje, że jak się 
przejdzie przez pewien punkt krytyczny, jeśli chodzi o efektywność 
technologii i wsparcie państwa jest dobrze skonstruowane, to można 
osiągać bardzo ambitne cele. Tak samo będzie np. z elektromobilno-
ścią, która za 2-3 lata osiągnie ten sam fenomen co program Mój 
Prąd" - powiedział. 
Odnośnie celu na 2020 r. minister podkreślił, że produkcja OZE w 
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Polsce rośnie bardzo szybko. 
"Pandemia doprowadziła do tego, że źródła konwencjonalne zostały 
znacząco dotknięte i ten bilans OZE się poprawił. Czekamy na staty-
styki europejskie w tej sprawie, ale one nie pojawią się na początku 
roku. Już teraz widać, że kilka państw europejskich nie spełni zobo-
wiązań na 2020 r. i jest to chociażby Francja. W naszym przypadku 
liczy się przede wszystkim trajektoria, a rośniemy bardzo szybko. 
Międzynarodowa Agencja Energii pół roku temu podawała, że do 
2024 r. moc nowych zainstalowanych OZE w Polsce wzrośnie o 65 
proc. Moim zdaniem ta prognoza jest bardzo konserwatywna i tych 
źródeł będzie jeszcze więcej" - powiedział. 
Dodał, że w związku z rozwojem OZE i promocją energetyki pro-
sumenckiej w 2021 r. będzie kontynuowany program Mój Prąd. Z 
wcześniejszych zapowiedzi ministerstwa wynikało, że program ma 
być rozszerzony o kolejne komponenty. Nie będzie tylko dotacji do 
paneli PV; mają zostać też dofinansowane ładowarki do samocho-
dów elektrycznych. 
"Sukces tego programu wynika głównie z jego prostoty i ją chcemy 
zachować. Musimy jeszcze zrobić bilans środków, jakie mamy do 
dyspozycji, natomiast kwestie techniczne są w dużej mierze przygoto-
wane. W programie znajdą się na pewno jeszcze ładowarki oraz sys-
temy zarządzania energią w domu. Chcemy wzmocnić ten kompo-
nent konsumpcji energii po stronie gospodarstw" -  
przekazał Kurtyka. 
Dodał, że są przygotowywane również rozwiązania w tej sprawie 
dla dużej energetyki, która musi odebrać prąd od mikroproducen-
tów. 
"Pracujemy nad rozwiązaniem dla klastrów energii, by jak najwięcej 
obszarów w Polsce było "zrównoważonych energetycznie". Trzeba 
ograniczyć moc szczytową i stworzyć lokalne bufory, magazyny takiej 
energii w chłodzie lub cieple, w małych elektrowniach wodnych. 
Chcemy też zachęcić operatorów do inwestycji w sieci. To będą syste-
mowe rozwiązania, nad którymi pracujemy z URE" - podsumował. 

 

5.01.2021 Przewodnicząca rady 
nadzorczej Enei rezygnuje z  

pełnienia funkcji  
 

Izabela Felczak-Poturnicka zrezygnowała z 
pełnienia funkcji przewodniczącej oraz człon-
kostwa w radzie nadzorczej Enei. 
Jak poinformował w komunikacie zarząd Enei, 
4 stycznia wpłynęła do spółki rezygnacja 
Izabeli Felczak-Poturnickiej z funkcji prze-
wodniczącej rady nadzorczej oraz członko-

stwa w radzie nadzorczej Enei z dniem 5 stycznia 2021 r. ( funkcję 
przewodniczącej pełniła od 20 marca 2020 r.) 
Jako przyczynę rezygnacji podano względy osobiste, związane z no-
wymi obowiązkami służbowymi. 
Na 7 stycznia 2021 r. zwołano posiedzenie nadzwyczajnego walne-
go zgromadzenia (NWZ) akcjonariuszy Enei w programie zgro-
madzenia jest między innymi podjęcie uchwał w sprawie zmian w 
składzie rady nadzorczej spółki. 
Do 4.01.2021 r. RN Enei pracowała w składzie: Izabela Felczak-
Poturnicka (przewodnicząca), Roman Stryjski 
(wiceprzewodniczący), Michał Dominik Jaciubek (sekretarz), Ma-
riusz Fistek, Paweł Andrzej Koroblowski, Ireneusz Kulka, Maciej 
Mazur, Piotr Mirkowski, Mariusz Pliszka oraz Rafał Włodarski.
(członkowie) 
 

7.01.2021 -Podsumowanie grudnia i roku 2020 
(zapotrzebowanie, produkcja, import energii 

elektrycznej).  
W grudniu 2020 r. zużycie energii elektrycznej w Polsce zdecydo-
wanie wzrosło, tak w porównaniu do listopada jak i analogicznego 
miesiąca rok wcześniej. Grudzień był dobrym miesiącem dla krajo-
wej produkcji, która była zdecydowanie wyższa niż w listopadzie i 
rok wcześniej. Jednak naznaczony pandemią cały 2020 rok zamyka-
my spadkiem krajowego zapotrzebowania i produkcji energii 
elektrycznej. 
W grudniu 2020 r. krajowe zużycie energii elektrycznej było na 
poziomie 15,2 TWh, to o 4,7 proc. więcej niż w listopadzie i o 4,3 
proc. niż w grudniu 2019 roku. Mimo wzrostu zapotrzebowania w 
grudniu 2020 r. trafiło do Polski zdecydowanie mniej energii z im-
portu, bo saldo wymiany transgranicznej wyniosło 739 GWh, co 
oznacza spadek w porównaniu do listopada o 19,5 %, a w odnie-
sieniu do grudnia rok wcześniej o 11 %. 

Natomiast produkcja netto energii elektrycznej w Polsce w grud-
niu wyniosła 13,5 TWh i była wyższa niż w listopadzie o 7 proc., a 
w porównaniu do grudnia 2019 o 6,2 proc. 
Wysokim wzrostem produkcji mogą pochwalić się elektrownie na 
węglu kamiennym, które wyprodukowały w grudniu ponad 6,9 
TWh energii elektrycznej, co jest wynikiem lepszym niż miesiąc 
wcześniej o 6,6 proc., a porównaniu do grudnia 2019 o 8,4 proc. 
Zdecydowanie więcej energii do systemu dostarczyły w ubiegłym 
miesiącu też źródła gazowe, których produkcja w grudniu była na 
rekordowym poziomie prawie 1,4 TWh i wzrosła w porównaniu 
do listopada 2020 r. o 6,6 proc., a w odniesieniu do grudnia 2019 
aż o 27,7 proc. Również elektrownie wiatrowe mają za sobą dobry 
miesiąc ich produkcja grudniu sięgnęła niemal 1,8 TWh i była 
wyższa niż rok wcześniej o 2,9 proc., w porównaniu do listopada 
wzrosła aż o 35 proc. Uwagę zwraca też stosunkowo wysoki wolu-
men energii elektrycznej z elektrowni szczytowo-pompowych w 
grudniu 2020 r., który wyniósł ponad 131 GWh i był wyższy niż rok 
wcześniej o 28 proc., a porównaniu do listopada o 30,7 proc. 
Natomiast gorsze wyniki produkcji odnotowały w grudniu ubie-
głego roku elektrownie na węglu brunatnych, które dostarczyły do 
systemu niecałe 2,8 TWh energii elektrycznej, co oznacza spadek w 
porównaniu do analogicznego miesiąca rok wcześniej o 6,4 proc., a 
w odniesieniu do listopada 2020 roku o 2,2 proc. W ubiegłym mie-
siącu zdecydowanie mniej niż w listopadzie energii elektrycznej 
pochodziło z biomasy, bo produkcja z tego typu źródeł spadała o 
11 proc. do poziomu 180 GWh. 
Wyniki grudniowe to również okazja do podsumowania całego 
ubiegłego roku, w którym gospodarka zmagała się ze skutkami pan-
demii, co w pewnym stopniu odbiło się na energetyce. Jak wynika z 
danych ENTSO-E zużycie energii elektrycznej w Polsce w 2020 
roku było na poziomie 165,3 TWh, wobec 168,9 TWh rok wcze-
śniej, co oznacza spadek o 2,2 proc. Przy spadku zużycia odnotowa-
liśmy dodanie saldo wymiany transgranicznej na poziomie prawie 
12,9 TWh, czyli o ponad 25 proc. wyższe niż rok wcześniej, co w 
praktyce oznacza, że trafiło do nas o ponad jedną czwartą energii 
elektrycznej z zagranicy więcej niż rok wcześniej. 
Z drugiej strony krajowa produkcja spadła o 3,2 proc, do 141,1 
TWh. Największy spadek odnotowały elektrownie na węglu bru-
natnym, o 8,5 proc. do 34,6 TWh. Produkcja w elektrowniach spala-
jących węgiel kamienny spadała o 7,6 proc. do 70,5 TWh. Nato-
miast zdecydowanie więcej energii elektrycznej do systemu elektroe-
nergetycznego dostarczyły elektrownie gazowe, których produkcja 
zrosła o 17,7 proc. do 12,5 TWh. O 16,5 proc., do 1,1 TWh wzrosła 
produkcja elektrowni szczytowo-pompowych, a o 7,7 proc, do 2,2 
TWh źródeł biomasowych. Elektrownie wodne dostarczyły do sys-
temu elektroenergetycznego w ubiegłym roku ponad 1,6 TWh ener-
gii elektrycznej, czyli o 6,1 proc. więcej niż w 2019 r. Ze źródeł 
wiatrowych pochodziło 15,2 TWh, czyli o 4,4 proc. więcej niż rok 
wcześniej. Uwzględniane w statystykach ENTSO-E od maja br. elek-
trownie fotowoltaiczne wyprodukowały ponad 1,6 TWh energii 
elektrycznej. 

Porównując strukturę produkcji z 2019 i 2020 roku obserwujemy 
między innymi, że udziały w rynku tracą elektrownie węglowe. 
Udział źródeł na węglu kamiennym w krajowej produkcji energii 
elektrycznej w 2020 roku wyniósł 49,9 %, wobec 52 %,. a elektrow-
ni spalających węgiel brunatny spadł do 24,5 %, z 25,9 %. Nato-
miast najwięcej zyskały elektrownie gazowe i wiatrowe, których 
udziały wzrosły odpowiednio z 7,3 proc. do 8,8 proc. oraz z 10,0 
proc do 10,8 proc. Uwzględniane w statystykach ENTSO-E od maja 
br. elektrownie fotowoltaiczne zakończyły rok z udziałem w krajo-
wej produkcji na poziomie 1,1 %. To poziom zbliżony do źródeł 
biomasowych (1,6  %) czy elektrowni wodnych (1, 2 %), których 
produkcja była uwzględniana w statystykach przez cały rok. 
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10.01.2020 Zmarł biskup  
Adam Dyczkowski 

10 stycznia w godzinach porannych 
w zielonogórskim Domu Księży  
Emerytów zakończył swoją ziemską 
pielgrzymkę bp senior diecezji 
 zielonogórsko-gorzowskiej Adam 
Dyczkowski. Miał 88 lat.  
30 grudnia 2020 r. biskup Dyczkowski 
trafił do szpitala zakaźnego w Zielo-
nej Górze. Powodem były powikłania 
po COVID-19. Jego stan określano 
wówczas jako ciężki. Niestety 10 
stycznia 2021 r. przegrał walkę w 
chorobą. 
Prawie cztery lata temu biskup Dycz-
kowski uroczyście obchodził 60-lecie 

swojego kapłaństwa. Za swoje największe osiągnięcie uznał zapro-
szenie do Gorzowa Jana Pawła II. 
Biskup Adam Dyczkowski był również zaangażowany w proces two-
rzenia województwa lubuskiego i porozumień paradyskich, które 
dały podwaliny pod nowy samorząd w naszym województwie.  

18.12.2013 Spotkanie opłatkowe  w Zdroisku . 
Był też Przyjacielem  Solidarności i Gorzowskich Energetyków, od 
ponad dwudziestu lat w okresie Świąt Bożego Narodzenia spotykał się 
z nami na tradycyjnym spotkaniu opłatkowym.  

19.12.2019 Spotkanie opłatkowe  w Zdroisku . 
Dowcipy opowiadane przez bp. Adama oraz wspólny śpiew kolęd 
przy akompaniamencie gitary na długo pozostaną w naszej pamięci.  
Co roku kolędując po gorzowskich parafiach  Przewodniczył Mszy 
Świętej w intencji byłych i obecnych energetyków.  

8.09.2019 Msza Energetyczna w Kościele przy ul. Chodkiewicza w Gorzowie. 

30.04.2015 r. bp Adam Dyczkowski uhonorowany został tytułem 
„Zasłużony dla NSZZ Solidarność”. Zaszczytny tytuł na wniosek 
Regionu Gorzowskiego NSZZ Solidarność przyznał biskupowi  27 
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność. 

  
Adam Dyczkowski urodził się 17 listopada 1932 
r. w Kętach, w rodzinie Feliksa i Marii z d. Ju-
rasz. Jego ojciec był nauczycielem matematyki w 
liceum ogólnokształcącym w Kętach. W rodzinnej 
miejscowości ukończył szkołę podstawową, gim-
nazjum i liceum. W 1952 r. wstąpił do Arcybisku-
piego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. 
23 czerwca 1957 r. otrzymał święcenia kapłań-
skie z rąk bp. Bolesława Kominka. W latach 
1957-1964 na Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim odbywał studia specjalistyczne, które uwień-
czył uzyskaniem tytułu doktora w zakresie filozofii 

przyrody. Następnie pracował we Wrocławiu jako wikariusz parafii 
katedralnej, duszpasterz młodzieży akademickiej i inteligencji, a także 
wykładowca filozofii w seminarium duchownym. 
21 września 1978 r. został mianowany biskupem pomocniczym we 
Wrocławiu. Święceń biskupich 26 listopada 1978 r. udzielił mu abp 
Henryk Gulbinowicz. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa 
"Sursum corda" (W górę serca). Pełnił funkcję wikariusza generalne-
go, był odpowiedzialny za duszpasterstwo akademickie, duszpaster-
stwo inteligencji, nauczycieli, harcerzy i różnych środowisk zawodo-
wych. Działał w Dolnośląskim Komitecie Odrodzenia Harcerstwa, 
pełniąc w nim funkcję przewodniczącego, oraz w Towarzystwie Przy-
jaciół Ossolineum jako członek zarządu, a także w Społecznym Ko-
mitecie Panoramy Racławickiej. W ramach Konferencji Episkopatu 
Polski był wiceprzewodniczącym Komisji ds. Duszpasterstwa Akade-
mickiego, wchodził też w skład Komisji ds. Zakonnych, ds. Duszpa-
sterstwa Ogólnego oraz ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. 
25 marca 1992 r. został mianowany biskupem pomocniczym w nowo 
utworzonej diecezji legnickiej. 17 lipca 1993 r. otrzymał nominację 
na biskupa zielonogórsko-gorzowskiego. 19 lipca 1993 r. objął kano-
nicznie rządy w diecezji, ingres do katedry gorzowskiej odbył 5 wrze-
śnia 1993 r., a ingres do konkatedry w Zielonej Górze - 12 września 
tego roku. Jako biskup diecezjalny wspierał aktywność wiernych 
świeckich poprzez promocję stowarzyszeń katolickich, a zwłaszcza 
Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Na czas 
jego posługi przypadły istotne wydarzenia w życiu diecezji, takie jak: 
obchody 50-lecia polskiej administracji kościelnej w Gorzowie Wlkp. 
(1995 r.), wizyta papieża Jana Pawła II (1997), rozpoczęcie procesu 
beatyfikacyjnego bp. Wilhelma Pluty (2002) oraz 1000. rocznica 
śmierci pierwszych męczenników Polski w Międzyrzeczu (2003).  

2.06.1997 Wizyta Papieża Jana Pawła II  w  
Gorzowie Wielkopolskim   

 

Po osiągnięciu 75. roku życia złożył rezygnację z urzędu. 
29 grudnia 2007 r. przeszedł w stan spoczynku. Na eme-
ryturze zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Zielonej 
Górze. 
Otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gorzowa Wlkp., 
Głogowa i Zielonej Góry. Uniwersytet Zielonogórski 
wyróżnił go doktorem honoris causa. W 2018 roku został 
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski. 
 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 

(Ciąg dalszy na stronie 5) 



W nocy z 3 na 4 stycznia 
2021 r.  w Rzymie zmarł  

biskup Antoni Stankiewicz. 
Miał 85 lat. 

Biskup Antoni Stankiewicz był wy-
bitnym prawnikiem. Doktorat z pra-
wa kanonicznego uzyskał na Katolic-
kim Uniwersytecie Lubelskim, a z 
prawa cywilnego rzymskiego - na 
Papieskim Uniwersytecie  
Laterańskim. Urodził się w 1935 r. w 
Oleszczenicach na Litwie, ale przez 
wiele lat był związany z Gorzowem i 
Ziemią Lubuską. Ukończył semina-
rium w Paradyżu, a święcenia ka-
płańskie przyjął w 1958 r. z rąk bpa 

Wilhelma Pluty. Później był notariuszem w Sądzie Biskupim w 
Gorzowie, notariuszem w Kurii Biskupiej w Gorzowie, a od 1978 r. 
był sędzia w Rocie Rzymskiej. W 2006 r. papież Benedykt XVI mia-
nował go biskupem. Biskup był też doceniony w Polsce. W 2015 r. 
otrzymał Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. 
Co ciekawe, bp Stankiewicz cały czas był zameldowany w bursie 
Sióstr Maryi Niepokalanej dla dziewcząt, która mieści się przy ul. 
Koniawskiej 51 na Zakanalu. 
 4.01.2021 bp. A. Stankiewicz przegrał walkę z koronawirusem. 
 

25-26.01.2021 Pogrzeb bp.  
A. Dyczkowskiego i bp. A. Stankiewicza. 

25 styczeń 2021 r. 

Uroczystości pogrzebowe w intencji śp. bp. Adama Dyczkowskiego 
rozpoczęła msza św. żałobna dla duchowieństwa i wiernych świeckich 
z południowej części w kościele pw. Ducha Świętego w Zielonej 
Górze. Liturgii żałobnej przewodniczył  bp Tadeusz Lityński z ho-
milię wygłosił bp. Stefan Regmunt. Mszę św. koncelebrowali rów-
nież biskupi: Paweł Socha i Ignacy Dec z diecezji świdnickiej.  
W intencji zmarłego biskupa modlili się m.in. przedstawiciele parla-
mentu, władz wojewódzkich, samorządowych i miejskich, członko-
wie  kościelnych ruchów i stowarzyszeń, a także przedstawiciele 
służb mundurowych, harcerze, poczty sztandarowe i oczywiście 
członkowie rodzin i przyjaciele. 
Na zakończenie Mszy śp. bp. Adama Dyczkowskiego w imieniu 
diecezjan pożegnali: ks. prał. Eugeniusz Jankiewicz, przewodniczący 
Rady Miasta Zielona Góra – Piotr Barczak oraz prezes ogólnopol-
skiej Akcji Katolickiej – Urszula Furtak. 

Po liturgii w asyście policji  trumna z ciałem zmarłego śp. bp. Adama 
Dyczkowskiego udała się do Gorzowa Wielkopolskiego. 
 Wieczorem do kościoła pw. Pierwszych Męczenników Polski W 
Gorzowie Wielkopolskim dotarły trumny z ciałami bp. Adama 
Dyczkowskiego i bp. Antoniego Stankiewicza. O godz. 20 Mszę św. 
odprawił bp Tadeusz Lityński, a o godz. 23 ks. Andrzej Szkudla-
rek, natomiast kazanie wygłosił kustosz sanktuarium Matki Bożej 
Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie. Po mszy była możliwość do 
indywidualnej modlitwy i możliwość wpisania się do księgi kondo-
lencyjnej. 
26 stycznia 2021 r. 

Uroczystości pogrzebowe śp. bp. Adama Dyczkowskiego i śp. bp. 
Antoniego Stankiewicza rozpoczęła  Msza św. w kościele pw. Pierw-
szych Męczenników Polski.  
Mszy św. przewodniczył abp Andrzej Dzięga – metropolita szczeciń-
sko-kamieński. Koncelebrowali ją: abp Józef Kupny metropolita 
wrocławski, bp Tadeusz Lityński – ordynariusz diecezji zielonogór-
sko-gorzowskiej oraz biskupi seniorzy Stefan Regmunt i bp Paweł 
Socha. 

Homilię wygłosił bp Paweł Socha, który 
był najbliższym współpracownikiem zmar-
łego biskupa.  "W okresie sześciu dni 
stycznia 2021 roku Bóg powołał do pełni 
życia wiecznego dwóch biskupów Antonie-
go Stankiewicza (4 stycznia), który pocho-
dził z ziemi wileńskiej. Tam wychowywał 
się i formował do kapłaństwa. Pierwsze 
lata kapłaństwa spędził w diecezji zielono-
górsko-gorzowskiej, a resztę życia w Rzy-
mie. Natomiast 10 stycznia odszedł bp 
Adam Dyczkowski (…) Przez 14 lat był 
pasterzem diecezji zielonogórsko-
gorzowskiej, a 12 lat jako biskup senior  

cały czas udzielał się w pracy duszpasterskiej niemal do ostatnich 
tygodni" – mówił bp Socha. 

Na koniec Mszy św. głos zabrał bp Tadeusz Lityński. " Pragnę po-
dziękować Bogu za miłość, która ujawniła się w życiu naszej wspól-
noty rodzinnej poprzez życie i posługę biskupów Adama Dyczkow-
skiego i Antoniego Stankiewicza. Wnieśli wielki wkład w wymiar 
duszpasterski, ale także naukowy zarówno w Kościele polskim, jaki i 
poza Jego granicami " 
Zmarłych biskupów w imieniu kapłanów pożegnał ks. Grzegorz 
Cyran.  

(Ciąg dalszy ze strony 4) 
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Głos zabrali także: Władysław Dajczak – wojewoda lubuski, Jacek 
Wójcicki – Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. oraz Augustyn 
Wiernicki – prezes gorzowskiego Stowarzyszenia Pomocy Bliźnie-
mu im. Brata Krystyna. 

   W.Dajczak,             J.Wójcicki,                        A.Wiernicki 
  "Księże Biskupie Adamie, Księże Biskupie Antonii za moment uli-
cami smutnego dziś Gorzowa wyruszycie w swoją ostatnią drogę do 
ukochanego kościoła, naszej katedry gojącej rany po pożarze. Nim 
powita Was miejsce wiecznego spoczynku jeszcze raz przyjmijcie 
wyrazy szacunku i wielkie podziękowanie za świadectwo Waszej wia-
ry i bycie wielkimi ludźmi " – mówił prezydent Jacek Wójcicki 

Wojewoda Lubuski w czasie uroczystości podkreślił, że księża bi-
skupi pozostaną w pamięci Lubuszan. " Zasługi obu księży bisku-
pów dla naszej Ojczyzny zostały zauważone przez Prezydenta Rzeczy-
pospolitej i odznaczeni zostali wysokimi odznaczeniami państwowy-
mi. Biskup Adam Dyczkowski – Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski Biskup Antoni Stankiewicz – Krzyżem Komandorskim 
z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski" – mówił Władysław Dajczak. 

Po zakończonej Mszy św. kondukt żałobny z trumnami biskupów 
udał się do gorzowskiej katedry, gdzie pochowano ciała zmarłych.  

Katedra pierwszy raz została otwarta od  pożaru  1.07.2017 r. 
W uroczystościach w katedrze wzięła udział najbliższa rodzina 
zmarłych biskupów, a także przedstawiciele władz parlamentar-
nych, samorządowych i miejskich i członków wspólnot i ruchów 
katolickich.  

Po poświęceniu grobu trumny zostały umieszczone w nowej krypcie 
grobowej biskupów. Bp A. Dyczkowski i bp A. Stankiewicz zostali 
w niej pochowani jako pierwsi.  

Podczas uroczystości żałobnych w Zielonej Górze i Gorzowie 
Wlkp. ze względu na pandemię koronawirusa obowiązywały  
limity uczestników ceremonii pogrzebowych. 

(Ciąg dalszy ze strony 5) 
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11.01.2021 Sytuacja 
pandemiczna w GK 

Enea 
 

Od publikacji ostatniej in-
formacji – 30 grudnia – 46 Pracowników naszej Grupy (bez LW 
Bogdanka) otrzymało pozytywne wyniki testów na koronawirusa. 
Do tej pory zachorowało 1022 osób. Przybyło 42 ozdrowieńców, w 
sumie jest ich już 950. Sytuacja epidemiczna w naszej Grupie oraz 
w kopalni Bogdanka pozostaje stabilna. Sytuacja w Enea Operato-
rze: Liczba Pracowników objętych kwarantanną GIS-34 .Aktualna 
liczba Pracowników ze stwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2-33. 
Liczba Pracowników ze stwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 od 
początku epidemii-398 
Epidemia koronawirusa sprawiła, że rok 2020 zapamiętamy jako 
szczególny. Z nadzieją wchodzimy w 2021 rok, który może być inny i 
stać pod znakiem zwycięstwa nad pandemią, jeśli – jako społeczeń-
stwo – wykażemy się odpowiedzialnością, szczepiąc się przeciwko 
COVID-19. 

11.01.2021 Prezes URE 
zatwierdził taryfę dla 

Enea Operatora. 

Nowe stawki opłat dystrybucyjnych może wprowadzić dwóch z piątki 
największych operatorów systemów dystrybucyjnych: Enea Ope-
rator oraz Tauron Dystrybucja. 
Spadek stawek własnych w taryfie Enea Operator wyniesie śred-
nio 1,7 proc. dla wszystkich grup odbiorców (spadek o 2,2 proc. dla 
odbiorców w gospodarstwach domowych w grupie G11, natomiast 
w taryfie Tauron Dystrybucja spadnie średnio o 1,5 proc. (1,7 proc. 
dla grupy G11). 
Od 1 stycznia 2021 r. dystrybutorzy energii pobierają od odbior-
ców także tzw. opłatę mocową . Uwzględniając tę opłatę, średni 
wzrost rachunku w części dystrybucyjnej dla wszystkich grup 
odbiorców przyłączonych do sieci obu dystrybutorów wyniesie ok. 
20 proc. (wzrost o ok. 15 proc. dla odbiorców w gospodarstwach 
domowych w grupie G11 ). 
Oznacza to, że odbiorcy w najczęściej występującej grupie taryfowej 
G11 zapłacą tym dystrybutorom średnio od ok. 6 do 7 zł więcej 
miesięcznie, przy czym zmiana ta uwzględnia już stawkę opłaty 
mocowej. 
Natomiast średni wzrost całego rachunku dla odbiorców posiadają-
cych umowy kompleksowe i korzystających z taryfy Enea jak i Tauron 
Sprzedaż wyniesie około 10 proc., tj. około 8 zł miesięcznie. 
Taryfy zostały zatwierdzone do końca 2021 r. i mogą zostać wpro-
wadzona do stosowania przez przedsiębiorstwo najwcześniej po 14 
dniach od jej publikacji przez prezesa URE. Prezes URE publikuje 
zatwierdzone taryfy w Biuletynach Branżowych na stronie Biulety-
nu Informacji Publicznej. 
 

11.01.2021Enea głównym sponsorem  
tytularnym Zastalu BC Zielona Góra  

Od tego roku koszykarski zespół Zastal BC Zielona Góra ma no-
wą nazwę, w której pierwszy człon należy do koncernu energetycz-
nego − Enei. Spóła zwiększa tym samym zakres współpracy z druży-
ną. 
Grupa Enea od 2015 roku sponsoruje koszykarski klub z Zielonej 

Góry. Enea jest obecna w nazwie drużyny z Zielonej Góry od począt-
ku 2018 roku, a teraz współpraca między energetyczną spółką i aktual-
nym Mistrzem Polski weszła na jeszcze wyższy poziom, Enea zajmu-
je teraz pierwszy człon w nazwie klubu – Enea Zastal BC Zielona 
Góra. 
Strony nie ujawniają długości ani wartości umowy. Spekuluje się, że 
może chodzić o nawet trzykrotnie wyższe finansowanie niż dotych-
czas. Koszykarze Enei Zastalu BC Zielona Góra w obecnym sezonie 
zajmują miejsce na czele tabeli Polskiej Ligi Koszykówki. Klub i w 
tym roku podejmie walkę o utrzymanie tytułu Mistrza Polski. 

 

12.01.2021- 5,5 mln zł od Grupy Enea na wspar-
cie instytucji leczących pacjentów z COVID-19  

Do szpitali i ośrodków lecz-
niczych w całej Polsce trafia 
kolejne wsparcie finansowe 
od Grupy Enea. Przekazy-
wane za pośrednictwem 
Fundacji Enea środki są 
przeznaczane m.in. na 
zakup sprzętu medyczne-

go, potrzebnych środków higieny i ochrony osobistej.  
W 2020 r. do 51 ośrodków z terenu działania Grupy Enea trafiło 
ponad 5 mln zł. Teraz placówki medyczne otrzymują kolejną pomoc. 
W listopadzie i grudniu prawie 850 tys. zł trafiło do 13 ośrodków 
medycznych w całej Polsce, głównie na terenach, na których swoją 
działalność prowadzą spółki Grupy Enea. To m.in. placówki z Białe-
gostoku, Buska-Zdroju, Chodzieży, Poznania, Radomia, Szczecina 
czy Zwolenia. Kolejne środki zostaną przekazane do końca stycznia 
2021 r. Lista instytucji medycznych, które otrzymały pomoc po-
wstała we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Minister-
stwem Aktywów Państwowych. 
Pomoc finansowa trafia nie tylko do placówek medycznych, szpitali, 
ale również hospicjów, stacji sanitarno-epidemiologicznych i orga-
nizacji pozarządowych, które aktywnie działają na rzecz walki z 
pandemią. Jednym z takich przykładów jest wspólny projekt Fundacji 
Enea oraz Caritas Archidiecezji Poznańskiej: "Posiłki dla medy-
ków". Dzięki niemu, w ciągu dwóch miesięcy, ratownicy medyczny-
mi z obszaru Poznania i powiatu poznańskiego (około 200 osób), w 
czasie wykonywania służbowych zadań, będą otrzymywali obiad, 
minimum 5 dni w tygodniu. Ich przygotowaniem zajmie się spółdziel-
nia socjalna zatrudniająca osoby z niepełnosprawnością, zagrożone 
wykluczeniem społecznym. Dzięki wsparciu Grupy Enea ratownicy 
medyczni z Poznania będą mieli zapewnione ciepłe posiłki w pra-
cy, a potrzebujący znajdą stabilne zatrudnienie. 
Fundacja Enea, za pośrednictwem której przekazywane są środki 
finansowe kierowane do placówek medycznych, pozyskuje je od 
darczyńców - spółek z Grupy Enea, które solidarnie przekazują 
środki pomocowe. To wyraz ich dbałości i odpowiedzialności za 
społeczności lokalne, w których działają. Na pomoc ofiarowaną w 
2020 r. darowizny celowe przekazały: Enea Operator, Enea S.A., 
Enea Wytwarzanie, Enea Elektrownia Połaniec, Enea Oświetlenie, 
Enea Centrum, Enea Ciepło, Enea Trading i MEC Piła. Grupa 
Enea od marca 2020 r. aktywnie działa na rzecz ograniczenia roz-
przestrzeniania się koronawirusa, dbając jednocześnie o bezpie-
czeństwo energetyczne kraju i odbiorców. 

12.01.2021  Drugie  
posiedzenie zespołu ds. Dystrybucji w GK Enea. 

Zgodnie z ustaleniami z pierwszego spotkania ds. dystrybucji  ze-
społu z 16 grudnia 2020 r. doszło do kolejnego spotkania zespołu. Ze 
względu na utrzymującą się pandemię koronawirusa spotkanie  
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odbyło się na zasadzie wideokonferencji. Realizując ustaleniami z 
poprzedniego spotkania w posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele 
Zarządów  Enea Serwis i Enea Pomiary. Strona społeczna reprezen-
towana była przez przedstawicieli wszystkich najważniejszych 
związków zawodowych obszaru dystrybucji. Natłok obowiązków 
spowodował konieczność odbycia spotkania po godzinie 15 (druga 
zmiana) i ograniczenie długości jego trwania do półtorej godziny 
(strona społeczna przedłużyła spotkanie do dwóch godzin). 
Posiedzenie zespołu otworzył Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych 
w Enea S.A. Marcin Pawlicki (przewodniczący zespołu), który po 
sprawdzeniu obecności i wymianie uprzejmości (życzenia noworocz-
ne)oddał głos Prezesowi Enea Operatora Andrzejowi Kojro. Prezes 
Kojro krótko przedstawił założenia do  dokumentu przygotowanego 
przez Operatora, który następnie w postaci prezentacji slajdów przed-
stawiła Kier. Biura  Ds. Strategii Katarzyna Tomczak- „Realizacja 
założeń projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku w  
zakresie dotyczącym Enea Operator jako operatora systemu  
Dystrybucyjnego” 

W godzinnej prezentacji zapoznano nas z planami  jakie stawia 
przed  Operatorem zmieniająca się rzeczywistość  w branży energe-
tycznej. Operator będzie musiał spełnić bardzo wysokie wymagania 
związane z: wskaźnikami jakościowymi, koniecznością inwestowa-
nia w starzejącą się sieć energetyczną- odtwarzanie sieci,  inteli-
gentną siecią, inteligentnymi licznikami, kablowaniem sieci, cyfro-
wą siecią łączności, polityką informacyjną dla klientów, OZE, 
mikro-instalacjami. Wszystkie podejmowane działania zmierzają do 
sprostania tym niełatwym wymaganiom i wyzwaniom. Do ich reali-
zacji niezbędne jest odpowiednie finansowanie Operatora.  Prezen-
tacja nie przedstawiała żadnych skutków społecznych związanych 
z transformacją sektora energetycznego, ani planów restruktury-
zacji grupy. 
Następnie przewodniczący zespołu Prezes Pawlicki oddał głos przed-
stawicielom spółek Enea Serwis i Enea Pomiary, którzy krótko od-
nieśli  się do przedstawionego materiału. Ogólnie Prezesi podkreślili: 
 „że czeka nas ciężki rok ale damy radę”.  
Strona społeczna podkreśliła, że nie usłyszała zagrożeń dla Pracow-
ników, które wynikałyby z realizacji nowej strategii. W odpowiedzi 
usłyszeliśmy, że dla zarządów pierwszoplanową sprawą jest utrzy-
manie miejsc pracy, i wszystkie działania idą właśnie w tym kie-
runku. Strona związkowa widzi takie zagrożenia szczególnie dla 
Spółek z GK Enea, które większość swojej działalności opierają na 
zleceniach z Operatora (cała eksploatacja ma być prowadzona 
przez służby operatorskie). Dlatego kolejny już raz zasugerowali-
śmy przejęcia Enea Serwis przez Operatora-poprosiliśmy o opinię 
w tym temacie. Usłyszeliśmy, że na ten moment nie jest planowane 
przejęcie, ale temat jest otwarty-wskazana byłaby rekomendacja 
Enei S.A. 
Zwróciliśmy uwagę na niebezpieczeństwo zmniejszenia nakładów 
inwestycyjnych w latach następnych. Podnieśliśmy również proble-
my związane z koniecznością szkoleń pracowników  w związku z 
wyzwaniami przed jakimi stoi nie tylko Operator. Cieszą nas de-
klaracje o braku zagrożeń dla miejsc pracy, jednocześnie zasygna-
lizowaliśmy tematykę negocjacji płacowych w 2021 r. (wzrost o 
poziom inflacji powinien być automatyczny). 
Kolejne spotkanie zespołu planowane jest po poznaniu projektu 
nowej strategii sektorowej przygotowywanej przez Ministerstwo 
Aktywów Państwowych. Strategia ma uwzględniać sugestie z po-
szczególnych grup energetycznych. 
 

13.01.2020 Zmiana w składzie RN Enei Operator. 
Z upływem dnia 12 stycznia 2021r. Monika Bończyk przestanie peł-
nić funkcję członka Rady Nadzorczej ENEA Operator. 

 Skład RN od dnia 13 stycznia 2021 r. będzie następujący:         
Radosław Galicki- Przewodniczący Rady Nadzorczej. Członkowie 
Rady Agnieszka Dwurzyńska ,Wojciech Pawlik,                     
Krzysztof Statucki, Marek Boiński, Ireneusz Maślany       

13.01.2020 Struktury organizacyjna, umowa z 
PZU, praca zdalne w Enea Centrum. 

W Enea Centrum zorganizowano spotkanie informacyjne, którego 
celem było przedstawienie projektu zmian struktury organizacyjnej 
w Departamencie Posprzedażowej Obsługi Klienta . Spotkanie 
odbyło się w trybie mieszanym -stacjonarnie i wideo-
konferencyjnym. Stronę związkową zapoznano z projektem nowej 
struktury organizacyjnej, którego uzasadnieniem jest reagowanie na 
zmieniające się  otoczenie biznesowe.  Podstawowym celem zmian 
jest wzrost zadowolenia klientów. 
Stronę związkową interesowały skutki społeczne proponowanych 
zmian oraz termin ich wejścia w życie. Wejście nowej struktury 
planowane jest na 1 marca 2021 r. Jak nas zapewniono nowa struk-
tura nie pociągnie za sobą skutków społecznych. Obecne zatrud-
nienie zostanie zachowane. Dla ok 7 % Pracowników zmieni się 
zakres obowiązków, ale zachowane zostaną dotychczasowe miej-
sca pracy. Stronie społecznej zostanie przesłany prezentowany do-
kument, ewentualne uwagi powinny zostać przesłane w ciągu 
dwóch tygodni. 
Inne tematy zgłoszone przez stronę związkową na spotkaniu: 
1. Grupowe ubezpieczenie i medycyna pracy. Docierają do nas uwa-
gi, że dopiero co podpisana umowa z PZU jest realizowana. Zapisy 
umowy dotyczące refundacji niektórych świadczeń medycznych 
oraz zakresu medycynu pracy pozostają zapisami na papierze, w 
praktyce nie są realizowane. Rekalamacje kierowane do PZU pozo-
stają bez odpowiedzi. Prośba o interwencję do osób władnych w PZU. 
Strona pracodawcy poprosiła o przesyłanie reklamacji i uwag 
dotyczących umowy z PZU. 
2. Praca zdalna w miejscu zamieszkania. Niektórzy Pracownicy nie 
mają odpowiednich warunków do pracy zdalnej w domu, należy 
umożliwić im powrót do pracy stacjonarnej. W odpowiedzi usły-
szeliśmy, że taka możliwość istnieje, należy zgłosić temat bezpośred-
niemu przełożonemu.      

 
14.01.2021  

Restrukturyzacja  
branży-górnicze związki 

odrzuciły rządowy  
projekt umowy  

społecznej 
 
W kolejnym spotkaniu dotyczącym 
umowy społecznej  uczestniczyli 
sygnatariusze porozumienia z 
września ub. roku, w którym 

horyzont działania kopalń węgla energetycznego w Polsce nakre-
ślono do 2049 roku. W tym okresie górnictwo miałoby być subsy-
diowane przez państwo. 
Projekt umowy społecznej przedstawiony wcześniej przez MAP 
związkowcy uznali za zbyt ogólnikowy oraz w dużej części jedynie 
powielający to, co uzgodniono wstępnie we wrześniu ub. roku - 
bez uszczegółowienia poszczególnych zagadnień. 
Strona społeczna odrzuciła  przedstawiony 13.01.2021 przez resort 
aktywów państwowych projekt umowy społecznej dotyczącej 
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transformacji górnictwa, zapowiadając przygotowanie własnego 
projektu do najbliższego piątku. Rozmowy mają być wznowione 25 
stycznia. Wstępny projekt umowy, która ma określić m.in. horyzont 
działania poszczególnych kopalń oraz mechanizm ich subsydiowa-
nia do 2049 roku, związkowcy otrzymali z MAP w połowie grud-
nia. 13 stycznia 2021 r. podczas trwającego niespełna godzinę spotka-
nia w Katowicach, oficjalnie odrzucili tę propozycję. Jednocześnie 
podtrzymali deklarację osiągnięcia porozumienia do połowy  
lutego. 
Szef Solidarności śląsko-dąbrowskiej Dominik Kolorz zadeklaro-
wał, że związkowcy chcą "rozpocząć rzetelne prace" na kanwie swo-
jego projektu. Z całym szacunkiem, ale to, co przedstawił rząd, to 
była kpina ze Śląska i kpina z ewentualnego losu dziesiątek tysięcy 
ludzi. Umówiliśmy się, że już takie bardzo właściwe negocjacje - 
mamy nadzieję, że bardzo merytoryczne i takie, które pokażą przy-
szłość dla ludzi mieszkających w naszym regionie - rozpoczną się 25 
stycznia 2021 r." - dodał lider śląsko-dąbrowskiej "S". 
Według nieoficjalnych informacji, jedną z kwestii, które wzbudziły 
niepokój związkowców, był brak w rządowym projekcie dat za-
mknięcia poszczególnych kopalń. Terminy te znalazły się w załącz-
niku do wrześniowego porozumienia stron, które ma być kanwą umo-
wy społecznej. Związkowcy obawiają się, że rząd chciałby przy-
spieszyć proces zamykania kopalń. Wiceminister Soboń potwier-
dził jednak, że daty zawarte we wrześniowym porozumieniu są 
nadal aktualne. 
"Nasza propozycja była propozycją, gdzie nie zapisaliśmy tych termi-
nów. Pewnie to jest coś, co nie jest do końca satysfakcjonujące, ale w 
tym momencie jedynymi datami, jakie są obowiązujące, to są daty 
wynikające z porozumienia z 25 września" - dodał Artur Soboń. 
W projekcie strony rządowej zawarto również deklarację inwestycji 
w nisko- i zeroemisyjne źródła wytwarzania energii (np. w Elek-
trowni Łaziska), zapowiedź powołania spółki celowej do projek-
tów z zakresu czystych technologii węglowych (m.in. produkcji 
paliwa bezdymnego z węgla, możliwego do stosowania w gospo-
darstwach domowych do 2040 roku) oraz plan stworzenia fundu-
szu transformacyjnego. 
Projekt gwarantuje też - jak uzgodniono we wrześniu - pracę do 
emerytury górnikom dołowym i pracownikom zakładów przerób-
ki węgla, zatrudnionym tam 25 września ub. roku (dzień zawarcia 
porozumienia w tej sprawie) oraz przewiduje pakiet świadczeń so-
cjalnych dla odchodzących z pracy górników i przeróbkarzy, m.in. 
urlopy przedemerytalne, jednorazowe odprawy pieniężne i prze-
kwalifikowania. 
13 kopalń węgla energetycznego, których będzie dotyczyć umowa 
społeczna, zatrudnia obecnie ok. 56,5 tys. pracowników na terenie 
43 gmin. Część zakładów składa się z kilku tzw. ruchów - dawniej 
samodzielnych kopalń. 
"Ci, którzy odejdą z górnictwa otrzymają odprawy Ci, którzy będą 
musieli albo chcieli opuścić górnictwo i szukać swojej drogi zawodo-
wej np. w energetyce, która będzie inwestowała w odnawialne źródła 
energii, albo w innych sektorach przemysłu, otrzymają odprawy. 
Chcemy takie odprawy zaproponować i dla pracowników pod ziemią 
i dla pracowników przeróbki"" - mówił wiceminister aktywów pań-
stwowych Artur Soboń. Dodał, że osoby, którym do emerytury 
brakują np. cztery lata, dostaną przez ten okres 80 proc. wynagro-
dzenia. "To jest absolutnie realna z punktu widzenia budżetu i my-
ślę, że racjonalna z punktu widzenia górników propozycja" - podkre-
ślił wiceszef MAP. 

15.01.2021 Zmarł  
Tadeusz Horbacz,  

opozycjonista działacz  
Solidarności.  

 
15 stycznia 2021 r. nad ranem w 
wieku 70 lat zmarł  Tadeusz  
Horbacz działacz opozycji antyko-
munistycznej, znany ze swojej 
działalności związkowej i społecz-
nej. 
T. Horbacz w latach 70-tych był 
działaczem „PAX” i Duszpaster-
stwa Akademickiego, gdzie używał 
pseudonimu „Carlos”, z powodu tej 

działalności w latach 1974-1983 był inwigilowany przez Służbę Bez-
pieczeństwa. W latach 1979-1981 był też głównym figurantem w 
sprawie „Aktywista”, obejmującej osoby spotykające się w celu 
założenia Konfederacji Polski Niepodległej. W 1980-1981 był wice-

przewodniczącym Komisji Zakładowej Solidarności w 
„ZREMBIE” i członkiem Zarządu Regionu NSZZ Solidarność. 
Wykradziony przez niego sztandar zakładowej Solidarności uczest-
niczył 13 grudnia 1981 r. we mszy w katedrze podczas której po-
święcony został nowy sztandar NSZZ Solidarność Elektrociepłow-
ni w Gorzowie Wlkp.  Internowany w stanie wojennym. 17 grud-
nia 1981 r. aresztowany, w tzw. „procesie 9” został oskarżony o 
to , że "w dniach 14 i 15 grudnia 1981 r. w Gorzowie Wlkp. wbrew 
zakazowi prowadził dalszą działalność związkową, uczestnicząc w 
nielegalnych zebraniach, wziął udział w zorganizowaniu Międzyza-
kładowego Komitetu Strajkowego na terenie miasta w celu wywoła-
nia powszechnej akcji strajkowej, a następnie podjął działalność 
organizatorską zmierzającą do wywołania strajku okupacyjnego w 
zakładach ZREMB w Gorzowie Wlkp."  
Wyrokiem z 5.01.1982 r. skazany został (w trybie oddoraźnionym) 
na 1 rok pozbawienia wolności i pozbawienie praw publicznych na 
okres 1 roku (prokurator domagał się 6 lat),   więzienie opuścił 
17.09.1982. Jego zakład "ZREMB" w którym pracował przez 16 
lat po wyroku  odmówił mu powrotu do pracy, znalazł ją dopiero 
w WZ PSS „Społem” 

18.08.2016 Wizyta u Prezydenta Gorzowa Wlkp. zespołu ds. budowy Pomnika 
pacyfikacji  strajku w stanie wojennym w ZM Ursus w Gorzowie. Temat do  

dziś nie zrealizowany…  

29.11.2016 Spotkanie zespołu  w siedzibie NSZZ Solidarność Enea Gorzów. 
W tym roku 40 rocznica pacyfikacji może... 

W 1990-1998 był wójtem gminy Santok. Od czerwca 1999 r. dyrek-
tor oddziału ZUS w Gorzowie,  1.04.2003 został dyrektorem kom-
pleksu hoteli „Stilonu”.  W 1990-2006 był radnym Rady Miasta w 
Gorzowie Wlkp.( w 1990 z Listy Narodowo Chrześcijańskiej , w 
1994 – z listy „Liga na rzecz Samorządności”, sam w styczniu 1996 r. 
stanął na czele połączonego klubu opozycyjnego „Liga Samorządno-
ści”, w 1998 wybrany ponownie  z listy AWS , od 2002 – „Razem dla 
Gorzowa” (PiS).  
 W latach 1992-2005 stał na czele zarządu diecezjalnego Stowarzy-
szenia Rodzin Katolickich (SRK), a w 2005-2008 – wiceprezesem 
SRK. Kierował renowacją cmentarza Świętokrzyskiego w Gorzo-
wie, W 2002-2004 był prezesem siatkarskiego klubu GTPS. 
W 2017 zorganizował Gorzowskie Stowarzyszenie Osób Represjo-

nowanych w Stanie Wojennym im. 
Edwarda Borowskiego i został jego 
prezesem. W2018 był też wiceprezesem 
Stowarzyszenia Hospicjum św. Kamila. 
W 2009 r. odznaczony Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
posiadał też Złoty Krzyż „Zasłużony dla 
Kościoła i Ojczyzny” i medal „Pro pa-
tria”. W 2016 r. odznaczony Krzyżem 
Wolności i Solidarności. (zdj. po lewej) 
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Uroczystości pogrzebowe ŚP Tadeusza Horbacza rozpoczęła 19 
styczna 2021 r. Msza Święta Żałobna w intencji Zmarłego w Ko-
ściele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego przy ulicy Warszawskiej w 
Gorzowie Wielkopolskim. Liturgii przewodniczył Bp. Diecezji  
Zielonogórsko-Gorzowskiej Tadeusz Lityński. 

20 stycznia 2021 r. na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Żwirowej 
w Gorzowie Wielkopolskim kontynuowano ceremonię pogrzebowa 
ŚP Tadeusza Horbacza.  Po ostatnim pożegnaniu w Kaplicy  
Cmentarnej uczestniczyła najbliższa rodzina oraz Poczet Sztanda-
rowy Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność.  
Następnie wszyscy uczestnicy ceremonii procesyjnie udali się na 
miejsce złożenia doczesnych szczątków  Tadeusza Horbacza.  
W ostatniej ziemskiej drodze Tadeusza uczestniczyła Rodzina,  

licznie przybyli znajomi, przyjaciele,  władze miasta i wojewódz-
twa  z Prezydentem Miasta oraz Wojewodą Lubuskim na czele 
oraz Przedstawiciele NSZZ Solidarność z dwoma Pocztami  

Sztandarowymi. 

 Anielski orszak niech twą duszę przyjmie, 
Uniesie z ziemi ku wyżynom nieba, 

A pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi, 
Aż przed oblicze Boga Najwyższego. 

SPOCZYWAJ W POKOJU. 
 

18.01.2021 Sytuacja pandemiczna w GK Enea  

Przez ostatni tydzień 48 Pracowników naszej Grupy ( bez LW Bog-
danka) otrzymało pozytywne wyniki testów na koronawirusa.  
Do tej pory zachorowało 1070 osób. Mamy 985 ozdrowieńców, w 
tym tygodniu przybyło ich 35.         Sytuacja w Enea Operatorze:  
Liczba Pracowników objętych kwarantanną GIS-28. Aktualna licz-
ba Pracowników ze stwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2-36 . 
Liczba Pracowników ze stwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 od 
początku epidemii- 421. 
 

19.01.2021 PGE, Enea i Tauron będą rozwijać 
morskie farmy wiatrowe 

Trzy największe polskie firmy energetyczne podpisały list intencyj-
ny w sprawie współpracy przy przyszłych projektach morskich 
farm wiatrowych. Spółki dostrzegają wartość sektora morskiej ener-
getyki wiatrowej dla rozwoju polskiej gospodarki oraz zwiększenia 
stopnia bezpieczeństwa energetycznego Polski 
"Budowa morskich farm wiatrowych na Bałtyku to projekt o ogrom-
nym znaczeniu dla polskiej gospodarki. To nie tylko krok ku trans-
formacji naszej energetyki ku gospodarce niskoemisyjnej, ale przede 
wszystkim korzyści związane ze stymulowaniem rozwoju, zwiększe-
niem innowacyjności, a także wykorzystaniem potencjału polskich 
firm. To szczególnie istotne dla przywracania gospodarce wzrostu po 

kryzysie wywołanym przez pandemię. Jednocześnie kluczowa dla 
nas jest możliwość uczestniczenia w tym projekcie setek polskich 
firm, które mogą być dostawcami i podwykonawcami w ramach 
łańcucha dostaw" - zwraca uwagę wicepremier Jacek Sasin. Mini-
ster Aktywów Państwowych podkreśla, że porozumienie, które 
zostało podpisane przez PGE, Eneę oraz Tauron oznacza, że spół-
ki Skarbu Państwa będą teraz wspólnie działać, by jak najlepiej 
wykorzystać szansę, jaką stwarza rozwój morskiej energetyki 
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wiatrowej. Wspólne działanie, a nie konkurencja jest tu niezwykle 
ważne - dodaje. 
PGE, Enea i Tauron w podpisanym liście intencyjnym wyraziły 
wolę nawiązania strategicznej współpracy, związanej z przyszłymi 
projektami inwestycyjnymi w zakresie morskiej energetyki wia-
trowej na obszarze Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej Mo-
rza Bałtyckiego. Motywacją do podjęcia współpracy jest uzyskanie 
efektu synergii przy podejmowaniu wspólnych inwestycji w obszarze 
offshore. 
Podjęcie wspólnych działań pomiędzy Spółkami jest uzasadnione 
między innymi dużą konkurencją ze strony podmiotów trzecich 
zaangażowanych w projekty morskiej energetyki wiatrowej na 
obszarze Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej Morza Bałtyc-
kiego. 
"Morska energetyka wiatrowa zajmuje niezwykle istotne miejsce w 
planach rozwojowych Grupy Kapitałowej Enea. Dzisiejsze formalne 
nawiązanie współpracy trzech Spółek pozwoli nam stać się dużo bar-
dziej konkurencyjnymi na wymagającym rynku offshore, co w kon-
sekwencji znacząco przyspieszy i wzmocni nasze działania w tym 
segmencie biznesowym" - mówi Paweł Szczeszek,  
prezes zarządu Enei. 

                                          Min. Soboń i Prezesi : Enea,     PGE    i     Taurona 
Do 2030 r. moc morskich farm wiatrowych PGE osiągnie 2,5 GW. 
W 2040 r., zgodnie z założeniami Nowej Strategii Grupy PGE, Spółka 
będzie posiadać morskie farmy wiatrowe o mocy 6,5 GW. W tym 
czasie według założeń rządowych morskie farmy wiatrowe w polskiej 
strefie Bałtyku będą posiadały moc 8-11 GW. 
PGE prowadzi obecnie proces wyboru partnera branżowego dla pro-
jektów wiatrowych Baltica 2 i Baltica 3 o łącznej mocy 2,5 GW. Pod-
pisany list intencyjny pozostanie bez wpływu na proces jego pozyska-
nia oraz rozwijane wspólnie z partnerem branżowym projekty mor-
skich farm wiatrowych, dla których konieczne będzie uzyskanie po-
zwoleń lokalizacyjnych. 
Tauron konsekwentnie realizuje transformację energetyczną. Zielony 
Zwrot Taurona zakłada zwiększenie do ponad 65 procent udziału OZE 
w miksie wytwórczym w perspektywie 2030 r. przy równoczesnym 
ograniczeniu emisji CO2 o połowę. Do 2025 r. Tauron zamierza mieć 
ponad 1000 MW mocy zainstalowanej w turbinach wiatrowych na 
lądzie oraz farmy fotowoltaiczne o mocy 300 MW. Farmy wiatrowe 
na Morzu Bałtyckim mają odegrać istotną rolę w transformacji Grupy 
po 2025 r. 
Grupa Enea jako jeden z najważniejszych podmiotów rynku energii 
w Polsce, chce aktywnie uczestniczyć w rozwoju sektora OZE, w tym 
morskich farm wiatrowych. Realizacja projektów offshore na Morzu 
Bałtyckim wpisuje się w te założenia i będzie mieć istotny wpływ na 
realizację celu strategicznego, jakim jest ambitna transformacja w 
zakresie wytwarzania energii w kierunku nisko i zeroemisyjnym.   

20.01.2021 Fotowoltaiczny boom 

Rok 2020 prawdopodobnie przejdzie do historii nie tylko jako 
początek końca energetyki węglowej w Polsce, ale też początek 
energetyki słonecznej (choć w ludzkiej pamięci przyjdzie mu konku-
rować o miano przełomowego z poprzednim rokiem). Grudzień za-
mkniemy łączną mocą zainstalowaną elektrowni słonecznych w 
naszym kraju na poziomie ok. 4 GW, podczas gdy 2019 rok rozpo-
czął się wartością 0,5 GW, a zamknął na poziomie 1,5 GW. 
Miniony rok z pewnością dał pracę największej liczbie instalato-
rów. Według szacunków WysokieNapiecie.pl dziś ok. 5-6 tys. osób 
każdego dnia zajmuje się instalacjami paneli fotowoltaicznych 
(mikro-, średnich i dużych instalacja) oraz obsługą logistyczną tej 
branży. To dwa razy więcej niż zatrudnia największa elektrownia 
w Polsce. 
Panele słoneczne na dachach swoich domów zainstalowało blisko 
200 tys. polskich rodzin i nawet wygaśnięcie dopłat do fotowoltaiki z 
programu „Mój prąd”, który okazał się ogromnym sukcesem tego 
rządu, nie powinno już w istotnym stopniu zmniejszyć przyszłorocz-
nego wzrostu. 
To był także pierwszy rok, gdy duże farmy fotowoltaiczne konku-
rowały z dużymi farmami wiatrowymi jak równy z równym. Obie 
technologie, konkurując na tej samej aukcji OZE, po równo podzieliły 
15-letnie kontrakty na sprzedaż energii, co jeszcze 2-3 lata temu wy-
dawało się nieprawdopodobne. Choć trzeba przyznać, że pomogli w 
tym politycy – obowiązujące od kilku lat ograniczenia dla rozwoju 
energetyki wiatrowej w Polsce sprawiają, że w naszym kraju buduje 
się już tylko turbiny starego typu, o wyższych kosztach produkcji 
energii i niższym poziomie wykorzystania mocy. 
 

21.01.2021 Wspólna Działalność  
Socjalna w 2021 r. 

Administrator Wspólnej Działalności Socjalnej (WDS) zorganizował 
kolejne spotkanie, którego celem było uzgodnienie Planu i Prelimi-
narza  WDS na 2021. Z powodu pandemii spotkanie odbyło się w 
formie wideo-konferencji. 
Program spotkania: 
1. Doprecyzowanie zapisów Planu i Preliminarza WDS. Uzgod-
niono doprecyzowanie zapisów dotyczących: -definicji obszarów 
WDS, -definicji opiekuna prawnego,- archiwizowania dokumen-
tów pożyczek na cele mieszkaniowe, -dokumentowania dochodów 
osiąganych za granicą, -„gruszy” i przerwanego urlopu upraw-
niającego do niej. 
2.Rozliczenie Preliminarza WDS za 2020 r. Administrator przed-
stawił stosowne rozliczenie, oraz propozycję wypłaty rezerwy wyni-
kającej z niewykorzystania w pełni zaplanowanych środków (głównie 
wycieczki i rekreacja zbiorowa). Na wniosek NSZZ Solidarność 

(Ciąg dalszy ze strony 10) 

(Ciąg dalszy na stronie 12) 

str. 11 / Pod Napięciem 223 / 1 / 2021  



podwyższono kwoty wypłaty rezerwy przypadające na pięć grup 
dochodowych. Wypłata rezerwy nastąpi nie później niż w drugiej 
połowie marca 2021 r. Roczne progi dochodowe i kwoty wypłat 
rezerwy WDS z 2020 r. : 

Do 25 000 zł -1400 zł. 
25-25 tys. zł.-1300 zł. 
35-45 tys. zł. -1200 zł. 
45-60 tys. zł. 1150 zł. 
Powyżej 60 tys. zł. -1100 zł. 

3. Planowane przychody i wydatki WDS w okresie od 15.03.2021 
do 14.03.2022. Przedstawiono propozycje wydatkowania środków na 
poszczególne działalności ujęte w planie i preliminarzu. Administra-
tor WDS na ten rok nie przewidział dofinasowania następujących 
działalności : -wycieczki, -działalność Klubów Seniora i rekreację 
zbiorową. Przedstawiciele NSZZ Solidarność zaproponowali zare-
zerwowanie środków na te działalności kwotami z roku 2020 r. 
Pozostali uczestnicy WDS zgodzili się z tą propozycją i po  
drobnych korektach w poszczególnych obszarach przyjęto pro-
jekt, który zostanie przesłany wszystkim stronom do akceptacji. 
Ewentualne korekty w poszczególnych obszarach można zgłosić 
do połowy przyszłego tygodnia.  Decyzja o uruchomieniu środków 
na dofinansowanie wycieczek, działalność Klubów Seniora i rekre-
ację zbiorową zostanie podjęta przez strony WDS na spotkaniu w 
dniu 2 czerwca 2021 r. Wtedy też zostanie określony termin  
składania wniosków na dofinansowanie tych działalności.  

 

21.01.2021 Zmiana w składzie  
Rady Nadzorczej Operatora. 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólni-
ków Enei Operator 20 stycznia 2021 r. 
powołało Izabelę Antczak-Bogajczyk do 
składu Rady Nadzorczej Spółki. 
 

 

22.01.2021 Wypłata premii rocznej za 2020 r. 

Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Enea  zwróciła się 
do Zarządów Grupy Kapitałowej Enea z pismem o przyspieszenie 
wypłaty Premii Rocznej za 2020 r. (zgodnie z zapisami Układu 
Zbiorowego Pracy wypłata powinna nastąpić do końca marca 2021 
r.) 
Treść pisma: 
Na podstawie 7 Załącznika 21 do Zakładowego Układu Zbiorowego 
Pracy (ZUZP) wnosimy o wypłacenie premii rocznej za rok 2020 do 
dnia 19 lutego 2021 r.  
Według naszej oceny nie występują negatywne przesłanki ekonomicz-
ne ani finansowe, uzasadniające wstrzymywanie wypłaty „premii 
rocznej” do ostatecznych terminów określonych w ZUZP. 
Z góry dziękujemy za pozytywne rozpatrzenie naszego pisma, które 
wynika z oczekiwań Pracowników. 
Zarząd Enea S.A. pozytywnie ustosunkował się między innymi do 
naszego pisma i podjął decyzję o wypłacie premii 15 lutego 2021 r. 
Podobną decyzję podjęły Zarządy: Enea Centrum ,Enea Pomiary, 
Enea Logistyka i Enea Serwis. 
 Zarząd Enea Operatora zdecydował, że premia zostanie wypłaco-
na 19 lutego 2021 r.  
Zasady wypłaty premii:  
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP) o premii rocznej: 

Załącznik nr 21 ZUZP 

REGULAMIN TWORZENIA PODZIAŁU I WYPŁATY PREMII 
ROCZNEJ W ENEA S.A. 
Postanowienia ogólne 
Niniejszy Regulamin określa zasady tworzenia, podziału i wypłaty 
premii rocznej w ENEA S.A. wynikającej z a r t . 17 pkt. 1 Ponadza-
kładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Przemysłu 
Energetycznego oraz art. 29 Układu. 
Postanowienia szczegółowe 
§ 1 
Tworzy się w ENEA S.A. fundusz premii rocznej stanowiący 8,5% 
rocznego funduszu wynagrodzeń z roku ubiegłego. 
O zasadach podziału i wypłat premii rocznej rozstrzyga niniejszy 
Regulamin. 
§ 2 
Regulamin nie może naruszać praw pracowniczych określonych Po-
nadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Prze-
mysłu Energetycznego. 
§ 3 
Kwota indywidualnej premii rocznej jest iloczynem indywidualnej 
podstawy naliczenia premii i procentowego wskaźnika będącego 
ilorazem globalnej kwoty premii rocznej do sumy podstaw upraw-
nionych pracowników. 
Podstawę naliczenia indywidualnej premii rocznej pracownika sta-
nowią składniki wynagrodzenia za czas efektywnie przepracowa-
ny i urlop wypoczynkowy w okresie obliczeniowym:  
płaca zasadnicza, 
dodatek za staż pracy, 
dodatek za pracę w nocy, 
50% nadwyżki akordowej, 
dodatek za prace w dni wolne od pracy, niedziele i święta, 
wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych (bez dodatku 
za pracę w godzinach nadliczbowych). 
Do  podstawy  ustalenia  wymiaru  premii  zalicza  się  ponadto  w
ynagrodzenie  za  czas  nieprzepracowany w związku ze zwolnie-
niem od pracy, jeżeli przepisy przewidują wypłatę wynagrodzenia 
za czas tych zwolnień. 
Wypłacona premia roczna z poprzedniego okresu wchodzi do podsta-
wy naliczenia wymiaru wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku cho-
robowego, opiekuńczego, macierzyńskiego i świadczenia rehabilita-
cyjnego. 
§ 4 
Premię roczną potrąca się w wysokości 100%:  
pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedze-
nia z winy pracownika; 
pracownikowi, który w danym roku został ukarany prawomocnym 
wyrokiem sądu za spowodowanie umyślnej szkody na rzecz ENEA 
S.A. lub zagarnięcie mienia ENEA S.A.; 
pracownikowi za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności w 
pracy. 
Premię roczną potrąca się pracownikowi, na którym ciąży kara prze-
widziana art. 108 Kp w dniu kończącym rok, za który wypłacana jest 
premia w następujących wielkościach:  
upomnienie - 15%; 
nagana - 30%. 
W przypadku jeżeli na pracowniku ciąży więcej niż jedna kara upo-
mnienia - potrąca się 15%, więcej niż jedna kara nagany - potrąca się 
30%, a jeżeli łącznie kara upomnienia i nagany- potrąca się 30% 
§ 5 
Pracownik ma prawo do premii proporcjonalnie do okresu zatrud-
nienia w ENEA S.A. w roku poprzednim. 
 

25.01.2021 Sytuacja pandemiczna  
w naszej Grupie. 

Sytuacja epidemiczna w naszej Grupie pozostaje stabilna. W ostat-
nim tygodniu 32 Pracowników otrzymało pozytywne wyniki testów 
na koronawirusa. Do tej pory zachorowały 1102 osoby. W tym 
tygodniu pojawiło się 60 nowych ozdrowieńców, w sumie jest ich 
już 1045.( statystyki bez LW Bogdanka) 
Sytuacja w Enea Operatorze. Liczba Pracowników objętych kwa-
rantanną GIS-23. Aktualna liczba Pracowników ze stwierdzonym 
zakażeniem SARS-CoV-2-27 .Liczba Pracowników ze stwierdzo-
nym zakażeniem SARS-CoV-2 od początku epidemii- 437. 
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Od tygodnia wśród najstarszych Polaków trwają zapisy na szczepienia 
przeciwko COVID-19. od 22 stycznia 2021 r.. mogą się zapisywać 
osoby w wieku powyżej 70 lat. Rejestracji najlepiej dokonywać za 
pośrednictwem strony https://pacjent.gov.pl/ lub infolinii 989.  
Można to również zrobić bezpośrednio w punkcie szczepień . W 
związku z dużym zainteresowaniem i obciążeniem zdalnych kana-
łów kontaktu, uruchomiono dodatkowe sposoby zapisów: 

• Wysłanie wiadomości SMS o treści Szczepimy Sie na numer 

664 908 556, zgodnie z instrukcjami opisanymi na stronie Narodo-
wego Programu Szczepień. Po otrzymaniu wiadomości zwrotnej 
należy na nią odpowiedzieć, przesyłając nr PESEL osoby rejestrowa-
nej, a w odpowiedzi na kolejną wiadomość – kod pocztowy dla miej-
scowości, w której odbędzie się szczepienie. 

• Pozostawienie danych po dodzwonieniu się na infolinię 989. 
Osoba, która się dodzwoni i usłyszy, że w jej miejscowości nie ma już 
terminów, będzie mogła zostawić swoje dane (PESEL i nr telefonu). 
Jak tylko pojawią się wolne terminy, konsultant poinformuje telefo-

nicznie o zapisaniu na konkretny termin. 
Pozostawienie danych w formularzu na stronie internetowej https://

szczepimysie.pacjent.gov.pl/. Konsultant zadzwoni, gdy będą wolne 
terminy. 
Przypominamy również, że każdy z nas może zgłosić chęć zaszcze-
pienia się, wypełniając formularz na stronie https://
szczepimysie.pacjent.gov.pl/. Gdy rozpoczną się szczepienia w na-
szej grupie wiekowej, na podany w formularzu adres e-mail otrzyma-
my informację o wystawieniu e-skierowania i możliwości zapisania 
się na szczepienie. 

27.01.2021 Będzie ciąg dalszy  
rozmów o umowie społecznej. 

25.01.2021 Zakończyły się rozmowy o umowie społecznej o w spra-
wie przyszłości górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Kolejne 
będą toczyć się już w blokach tematycznych. Pozostaje wciąż wiele 
rozbieżności między stanowiskami rządu oraz związków  
zawodowych. 
Projekt strony społecznej podstawą do rozmów 
Szef Solidarności śląsko-dąbrowskiej Dominik Kolorz powiedział, 
że „jest nadzieja na lepsze rozmowy. Dla nas ważne było, że nasz 
projekt umowy społecznej przesłany do ministerstwa został podstawą 
do negocjacji. Przedstawiliśmy stronie rządowej nasze argumenty, 
aby wytłumaczyć wątpliwości w kwestii naszej propozycji, ale nie 
zostały one jeszcze rozwiane. W trakcie prac zespołu opracujemy 
szczegóły, które pozwolą na transformację sektora i Śląska. Dla nas 
istotne są punkty dotyczące inwestycji, które maja pozwolić stworzyć 
nowe miejsca pracy.W trakcie prac zespołów opracujemy takie szcze-

góły, które pozwolą nam z twarzą zakończyć cały proces likwidacji 
polskiego sektora górniczego i myślę, że z podniesionym czołem 
wyjść do mieszkańców Śląska zapewniając, że nie będzie tutaj krainy 
starych ludzi i zgaszonego o dwudziestej światła"  
Wraca postulat Ostrołęki C na węgiel 
Strona związkowa przedłożyła także postulat, aby Elektrownia 
Ostrołęka C była jednak realizowana w technologii węglowej, a 
nie gazowej.  " Jako państwo ponieśliśmy tam już zbyt duże koszty, 
żeby w tej chwili marnotrawić parę miliardów zł. Dzisiaj strona rzą-
dowa usłyszała od nas wniosek, żeby elektrownia w Ostrołęce była 
dokończona tak, jak to było pierwotnie planowane, żebyśmy miliar-
dów zł nie marnowali. Mam nadzieję, że rząd przynajmniej jeszcze 
raz pochyli się nad tym, czy ma to być elektrownia na gaz – niestety, 
nie polski – czy też może to być elektrownia na węgiel kamienny"- 
wyjaśnił Kolorz. Wiceminister aktywów państwowych i pełnomoc-
nik do spraw transformacji energetyki i górnictwa Artur Soboń 
powiedział, że jest to jeden z przedmiotów sporu ze związkowcami. 
Rząd poszuka możliwości realizacji czystych technologii węglo-
wych 
"Przeanalizowaliśmy ze stroną społeczną punkt po punkcie to, jak 
rozumiemy ujęte tam zapisy i jak będziemy dochodzić do wspólnego 
stanowiska. Rozbieżności są w co najmniej kilku obszarach. To kwe-
stie pracownicze, społeczne, rozwojowe, kwestie związane z wykorzy-
staniem funduszy europejskich, wreszcie kwestie związane z klima-
tem, polityką energetyczną państwa oraz kwestie związane z pomocą 
publiczną" – powiedział Soboń. 
Minister zapewnił, że przedmiotem analizy rządu będą czyste 
technologie węglowe proponowane przez związki. Rząd zamierza 
ustalić w jaki sposób można je wykorzystać przy transformacji 
Śląska.- "Nie chcemy oceniać tej propozycji, ale ją przeanalizować 
pod kątem możliwości realizacji, finansowania oraz to, czy inwesty-
cje te okażą się w całościowym rachunku projektami do zaakcepto-
wania" – podkreślił. – Złożył on jednocześnie zobowiązanie, że bę-
dzie starał się te prace koordynować i we wszystkich tych blokach 
tematycznych uczestniczyć. Wskazał, że uzgodnione bloki tematycz-
ne w naturalny sposób powinny stać się rozdziałami przyszłej umo-
wy społecznej. 
Kolejne rozmowy za tydzień. Kiedy ich finał? 
Rozmowy robocze mają być wznowione w przyszłym tygodniu. Dat 
kolejnych rozmów na razie nie wyznaczono. Artur Soboń nie chciał 
już potwierdzić czy rozmowy zakończą – jak wcześniej deklarowa-
no – w połowie lutego, by w w drugiej części tego miesiąca rozpo-
cząć proces jej notyfikacji w Komisji Europejskiej. 

  
27.01.2021 Wezwanie do rozpoczęcia negocjacji 

płacowych w Spółkach GK Enea. 

Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Enea wezwała Za-
rządy Grupy Kapitałowej Enea do rozpoczęcia negocjacji płaco-
wych, których celem jest ustalenie polityki płacowej w 2021 r. w 
tych Spółkach. 
Poniżej treść pisma wysłana do Zarzadów: 
Niniejszym wzywamy do rozpoczęcia negocjacji polityki płacowej 
na rok 2021. 
Przypominamy, że zapisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy 
Art. 10 pkt 2 regulują tą kwestię: 
„Strony zgodnie ustalają, że corocznie nie później niż do końca 
lutego będą negocjować roczny 
przyrost wynagrodzeń pracowników obowiązujący w ENEA”. 
Ponadto wnosimy o rozliczenie funduszu płac na rok 2020, w formie 
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tabelarycznej, w rozbiciu na co najmniej poniższe składniki: 
1. Płaca zasadnicza 
2. Wynagrodzenie akordowe 
3. Dodatek za staż pracy 
4. Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych i niebezpiecznych 
5. Dodatek za prace w porze nocnej 
6. Dodatek za pełnienie pogotowia domowego 
7. Dodatek za pracę w dni wolne 
8. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych (zapłata i 
dopłata) 
9. Wynagrodzenie za czas choroby (do 33 dni) 
10. Nagroda na Dzień Energetyka 
11. Nagrody jubileuszowe 
12. Odprawy emerytalne i rentowe 
13. Nagroda roczna Zarządu 
14. Nagrody z tytułu wykrycia n.p.e.e. 
15. Nagrody jednorazowe i Premia zadaniowa 
16. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy (dopłata wynikająca 
ze zmiennych skl.) 
17. Premia roczna za 2019 r. 
18. Ekwiwalent za urlop 
19. Wynagrodzenie za inne płatne nieobecności (urlop okoliczno-
ściowy, szkolny) 
20. Wynagrodzenie za czas za kursów, szkoleń 
21. Zastępstwo sądowe 
22. Wyrównanie chorobowego dla prac. pow. 50 letnich 
23. Odznaczenia 
24. Pozostałe 
Zestawienie powyższe powinno zawierać też pozycje „Razem osobo-
wy fundusz płac” oraz 
„Bezosobowy fundusz płac”, zawierające sumę wszystkich pozycji 
wchodzących w skład danego 
funduszu. W przypadku niewystępowania danego składnika w spółce 
prosimy o wpisanie 
w odpowiadającej mu pozycji kwoty „0”. 
Ponadto pragniemy Państwu przypomnieć o obowiązku przedsta-
wienia nam informacji 
o rozdysponowaniu środków przeznaczonych na nagrody z fundu-
szu nagród 1%, który zgodnie z art. 31 ust. 10 ZUZP upłynął 15 
grudnia ubiegłego roku. 
Powyższe jest nam niezbędne dla rzetelnego i odpowiedzialnego 
przystąpienia do negocjacji polityki płacowej na rok 2021, o roz-
poczęcie których wnosimy na wstępie. 
 

29.01.2021 Nowy GPZ w Kostrzynie nad Odrą  

Enea Operator za 16,5 mln zł wybudował w Kostrzynie nad Odrą 
nowy Główny Punktu Zasilania (GPZ). Poprawi on warunki zasi-
lania dla blisko 3 tys. odbiorców objętych jego zasięgiem, ograniczy 
skutki potencjalnych awarii i umożliwi rozwój energetyki odnawial-
nej. 

Jak poinformowała rzeczniczka Enei Operator Danuta Tabaka, w 
ramach projektu Spółka wybudowała stację transformującą napięcie 
110/15 kV GPZ Kostrzyn II z dwoma transformatorami, z których 
każdy dysponuje mocą 25 MVA. 
 
Stacja została połączona z istniejącą infrastrukturą za pomocą dwuto-
rowej linii wysokiego napięcia o długości 1,6 km oraz linii kablo-
wych średniego napięcia o łącznej długości 7 km. 
 
"Realizacja tego projektu była jednym z priorytetów w planie inwe-

stycyjnym naszej spółki. Mimo niesprzyjających okoliczności spowo-
dowanych pandemią, planowo zakończyliśmy tak dużą i złożoną 
inwestycję" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Enei Ope-
rator Andrzej Kojro.                                                                      
Dodał, że dzięki inwestycji znacznie wzrósł poziom bezpieczeństwa 
dostaw energii elektrycznej w całym regionie, a także jest możli-
wość przyłączania do sieci jeszcze większej liczby wytwórców 
energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. 
Inwestycja została zrealizowana przy wsparciu funduszy Unii Euro-
pejskiej w wysokości 9,2 mln zł. 

31.01.2021 Sytuacja pandemiczna  
w Naszej Grupie  

 W ciągu ostatnich siedmiu dni 30 Pracowników naszej Grupy ( bez 
LW Bogdanka) otrzymało pozytywne wyniki testów na koronawi-
rusa. Do tej pory zachorowały 1132 osoby. Do grona ozdrowień-
ców dołączyło 29 osób, w całej Grupie jest ich już 1074.             
Sytuacja w Enea Operator: Liczba Pracowników objętych kwaran-
tanną GIS-    19   Aktualna liczba Pracowników ze stwierdzonym 
zakażeniem SARS-CoV-25. Liczba Pracowników ze stwierdzonym 
zakażeniem SARS-CoV-2 od początku epidemii-447.                 
Sztab kryzysowo-koordynacyjny w Enei nadal zaleca jak najszersze 
wykorzystanie możliwości świadczenia pracy zdalnej przez Pra-
cowników 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.                                                         
Dziękujemy ozdrowieńcom – Pracownikom Grupy Enea, którzy 
zdecydowali się podzielić najcenniejszym darem i wciąż zachęca-
my pozostałych do działania. Wystarczy skontaktować się z najbliż-
szą stacją krwiodawstwa, która przeprowadzi nas przez cały proces 
oddawania osocza. Przypominamy również, że od kilku dni, zgodnie z 
prawem, oddający osocze mogą korzystać z dodatkowych przywile-
jów, tj. dwóch dni wolnych od pracy oraz ulg w przejazdach ko-
munikacją publiczną. 

(Ciąg dalszy ze strony 13) 
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Nowa szczepionka na COVID 19 
 

 27 stycznia 1986 r. Gorzów Wlkp. pogrzeb bp Wilhelma Pluty

27 stycznia 1986 r. Gorzów Wlkp. pogrzeb bp Wilhelma Pluty

Styczeń 1945 r. Armia czerwona „wyzwala” Landsberg.

 

-6,86 zł.–wartość akcji Enea na dzień 31.01.2021 r. godz. 9.00 

-6,2 %- stopa bezrobocia w grudniu 2020 r. Liczba osób  
                bezrobotnych w grudniu  2020 r. wyniosła 1046 tys.  
                 wobec 1018,4 tys. w listopadzie 2020 r.  

-485 tys. -liczba zgonów w Polsce w 2020 r. 29,1 tys. z nich     
              zmarło z powodu COVID-19, część miała także  
          choroby współistniejące. Dla porównania  w 2019 r. zmarło - 
            409 tys. osób. Pod względem liczby zmarłych w Polsce osób  
                 2020 rok był najczarniejszym rokiem od czasu  
                           zakończenia drugiej wojny światowej.  

-2800 zł. brutto wynosi od 1 stycznia 2021 r. minimalne wyna-  
    grodzenie za pracę, o 200 zł więcej niż w 2020 r. Płaca minimalna   
            będzie stanowić 53,2  %. prognozowanego na 2021 rok  
               przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. 
      W stosunku do 2020 r. jest wyższa o 7,7 %.  Płaca minimalna w  
       latach poprzednich: 2019-2250 zł. ,2018-2100 zł.,  2017-2000 zł.,        
              2016-1850 zł.,  2015- 1750 zł. W 2015 r. płaca minimalna  
                           stanowiła 44,9 % przeciętnego wynagrodzenia.  

-18,30 zł brutto wynosi  w 2021 r. minimalna stawka  
      godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych. W  2020 r.     
            wynosiła 17 zł. Godzinowa stawka minimalna pojawiła się  
                    dopiero w 2017 r.-wynosiła wtedy 13 zł.  
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Pierwsi  absolwenci szkół    
     ukończonych zdalnie 

  

Jedność bratnia skarb prawdziwy.  
Tego skarbu broń! 

Jak się człowiek po gromadzie.  
Spojrzy w ciężki czas, 

to na sercu rękę kładzie: 
 Jeszcze kupa nas!  

Maria Konopnicka- ”NA NOWY ROK” 


