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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
1.03.2021 Narodowy Dzień Pamięci  

„Żołnierzy Wyklętych” 
Niestety  trzecia fala pandemii koronawirusa oraz ograniczenia 
sanitarne z tym związane bardzo ograniczyły tegoroczne obchody 
Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Gorzowie 
Wielkopolskim. 
Jednak patrioci pamiętali o Tych, Którzy stawiali opór sowietyzacji 
Polski, i oddali hołd polskim żołnierzom powojennej konspiracji 
za męstwo, niezłomną postawę patriotyczną i krew przelaną w 
walce o wolną Ojczyznę. 
Żołnierze Wyklęci, Żołnierze Niezłomni 
Polska o Was nie zapomni! 
Cześć i Chwała Bohaterom! 

Skromne uroczystości rozpoczęły się pod pomnikiem Rotmistrza 
Witolda Pileckiego, gdzie  złożono kwiaty i zapalono znicze. 

 
Następnie członkowie uroczystości udali 
się do Parku 750-lecia Miasta by kwiaty 
i znicze złożyć pod obeliskiem ustawio-
nym jako hołd dla Żołnierzy Wyklę-
tych.   

Zaraz po uroczystym zło-
żeniu kwiatów w parku 
750-lecia, wojewoda lubuski w towarzystwie przedstawicieli  
miasta i wojska wkopał dąb.  Drzewko posadzone niedaleko  
obelisku będzie stanowiło wyraźny symbol pamięci. 

W tym roku nie odbył się tradycyjny Bieg Tropem Wilczym. 
 
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – 
polskie święto państwowe  obchodzone corocznie 1 
marca, poświęcone pamięci Żołnierzy Wyklętych, 
ustanowione na mocy ustawy z  dnia 3 lutego 2011 
roku. To święto tych, którzy po 1944 roku nie zgo-
dzili się, by Polską rządziła komunistyczna władza z 

nadania Moskwy. Nie złożyli broni. Za tę postawę wielu zapłaciło 

najwyższą cenę. Data Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
upamiętnia rocznicę wykonania przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpie-
czeństwa wyroku śmierci na przywódcach Zarządu Głównego Zrze-
szenia „Wolność i Niezawisłość”, która miała miejsce 1 marca 1951 
r.  Tego dnia w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie rozstrzelani 
zostali: ppłk Łukasz Ciepliński, mjr Adam Lazarowicz, por. Józef 
Rzepka, kpt. Franciszek Błażej, por. Józef Batory, Karol Chmiel i 
mjr Mieczysław Kawalec. Uchwalenie Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych jest formą uczczenia ich walki i ofiary, ale także 
bólu i cierpienia, jakich doznawali przez wszystkie lata PRL i zapo-
mnienia po 1989 roku. 

Inicjatorem ustanowienia  Narodowego Dnia Pamięci był świętej 
pamięci Lech Kaczyński. Prezydencki projekt ustawy 6 lutego 2010 
roku wpłynął do Sejmu. 3 lutego 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o 
ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych.  

3.03.2021 Kara 50 tys. zł za  
banery z okazji 40-lecia Solidarności 

Zarząd Dróg i Zieleni w imieniu władz miasta Gdańska nałożył na 
“Solidarność” karę 50 tys. zł. za banery z okazji 40-lecia 
“Solidarności”, w tym ze słowami Papieża Jana Pawła II.  
"Nie ma wolności bez Solidarności". 
„Nigdy byśmy nie przypuszczali, że za promocję 40-lecia Solidarno-
ści, promocję historii i miasta Gdańska, i to z naszych składkowych 
pieniędzy, będziemy karani przez władze miasta karą w wysokości 50 
tys. zł. Decyzja Zarządu Dróg i Zieleni jest skandaliczna. Na Komisję 
Krajową nałożono karę przekraczającą kwotę 50 tys. złotych. Za to, że 
ośmieliliśmy się dbać o historię, promowanie miasta Gdańsk nie 
tylko w Polsce, ale i na świecie, że promujemy 40-lecie powstania 
Solidarności, słowa Ojca Świętego Jana Pawła II - "Nie ma wolno-
ści bez Solidarności". A przecież to tutaj w Gdańsku, na Zaspie, 12 
czerwca 1987 roku Ojciec Święty mówił, że "pracownik dla pracow-
nika, człowiek dla człowieka, nigdy nie może być towarem".  Jest 
nam tym bardziej przykro, że ta decyzja Zarządu Dróg i Zieleni jest 

decyzją tak faktycznie 
miasta Gdańsk, bo 
przecież pani prezydent 
Aleksandra Dulkiewicz 
nadzoruje spółkę Za-
rządu Dróg i Zieleni. -
oświadczenie Przewod-
niczącego Komisji 
Krajowej NSZZ  
Solidarność 
 Piotr Duda.  
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W związku z nałożeniem przez miasto Gdańsk kary na NSZZ 
"Solidarność", Instytut Pamięci Narodowej wydał oświadczenie, 
wyrażając zaniepokojenie zachowaniem miejskich urzędników.  
 
"40-lecie narodzin NSZZ „Solidarność” było jednym z najważniej-
szych rocznicowych wydarzeń 2020 roku. Miejsce i rola Gdańska w 
tej rocznicy są dla wszystkich oczywiste. Naturalnym więc było dąże-
nie Związku „S” do podkreślenia rangi obchodów m.in. przez powie-
szenie billboardów na budynku Komisji Krajowej, nieopodal placu 
Solidarności i historycznej bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej 
Wokół 40. rocznicy powstania „Solidarności” Instytut Pamięci Naro-
dowej skoncentrował znaczną część swojej działalności od początku 
lipca, przez cały sierpień, aż po wrzesień m.in. prezentując w ponad 
53 polskich miastach wystawę „TU rodziła się »Solidarność«” z fina-
łem na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Właśnie tutaj Jan Paweł II 
swoją homilią w zesłanie Ducha Świętego 2 czerwca 1979 r. rzucił 
iskrę wolności, która zaowocowała rok później powstaniem 
„Solidarności. 
Jedna z najważniejszych odsłon wystawy miała miejsce 14 sierpnia 
na placu Solidarności, w której uczestniczyli opozycjoniści, członko-
wie władz Solidarności, prezes IPN, przedstawiciele władz państwo-
wych, delegacja władz miasta na czele z wiceprezydentem Piotrem 
Kowalczukiem, przedstawiciele władz województwa pomorskiego, 
dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności i wielu innych. 
Biorąc pod uwagę powyższe, jako Instytut Pamięci Narodowej Od-
dział w Gdańsku, jesteśmy zaniepokojeni faktem nałożenia przez 
władze miasta Gdańska kary na NSZZ „Solidarność”, szczególnie, że 
celem wywieszenia banerów była promocja nie tylko 40-lecia Soli-
darności, ale także promocja miasta, w którym doszło do historyczne-
go podpisania porozumień sierpniowych" - -oświadczenie wydał 
prof. Mirosław Golon, dyrektor IPN Gdańsk. 
 

4.03.2021 Negocjacje płacowe w Enea Serwis 

Spotkanie rozpoczął prezes Ireneusz Rogowski od przedstawienia 
skromnego rozliczania funduszu płac i zatrudnienia za 2020 rok. W 
założeniach i wytycznych jakie otrzymali od właściciela czyli Enea 
S.A. na ten rok nie jest planowany wzrost funduszu płac i poziom 
zatrudnienia.  
Strona społeczna zwróciła uwagę, że najpierw powinniśmy rozma-
wiać o wyrównaniu podwyżki płac za zeszły rok (w porównaniu do 
Operatora -50 zł.) . Dopiero po tym wyrównaniu powinniśmy roz-
mawiać o wzroście wynagrodzenia na 2021 rok. Jednocześnie stro-
na społeczna zwróciła uwagę , że zarząd przy tak dobrych wynikach 
mógł w m-cu grudniu wyrównać te płace. 
Odnosząc się do powyższego prezes Rogowski  oświadczył iż decyzje 
o wyrównaniu płac za 2020 rok nie leżą w jego gestii tylko zarządu 
Enea S.A.  

Strona społeczna stoi na stanowisku, iż tak dalece idąca ingerencja 
ze strony właściciela jest nie na miejscu i pozbawia Zarząd decy-
zyjności. Wszystkie organizacje przychyliły się do przytoczonej argu-
mentacji. 
Prezes Rogowski poinformował, że dzisiaj nie może zaproponować 
wzrostu płac bez minimalizacji zatrudnienia. Wobec powyższego 
przedstawiliśmy nasze oczekiwanie wzrostu płac zasadniczych w 
ES,  które jest na poziomie takim samym jak we wszystkich spół-
kach, plus  wyrównanie za zeszły rok. (600 zł. do negocjacji +50 zł 
wyrównania) 
W sprawach różnych została jeszcze poruszona kwestia dofinansowa-
nia do okularów i tu uzyskaliśmy pozytywną reakcję pracodawcy - 
dofinansowanie wyniesie 245 zł (wyżej niż w Operatorze 234 zł.).  
Podnieśliśmy również temat  wzrostu ekwiwalentu za pranie odzie-
ży roboczej i tu niestety pracodawca nie był przygotowany do tej 
rozmowy wobec czego przełożyliśmy ten temat na kolejne spotka-
nie, które odbędzie się po negocjacjach w ESA. 
 

5.03.2021 Enea: będzie odwołanie  
ws. kary UODO  

Enea zapowiedziała złożenie odwołania w sprawie decyzji prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) o nałożeniu kary za 
brak zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych. Taką in-
formację przekazał PAP w czwartek kierownik biura PR spółki. 
Rzecznik UODO Adam Sanocki poinformował , że naruszenie pole-
gało na wysłaniu e-maila z niezaszyfrowanym, niezabezpieczonym 
hasłem załącznikiem zawierającym dane osobowe kilkuset osób. 
Nadawcą maila był współpracownik ukaranego przedsiębiorstwa. 
Prezes UODO nałożył na Eneę karę w wysokości ponad 136 tys. zł. 
"Analizujemy tę decyzję i zamierzamy złożyć odwołanie w tej spra-
wie" - powiedział PAP kierownik biura PR spółki Piotr Ludwi-
czak. 
UODO podał , że w przedmiotowej sprawie doszło do wysłania do 
nieuprawnionego odbiorcy wiadomości e-mail wraz z załączni-
kiem w postaci niezaszyfrowanego pliku zawierającego dane oso-
bowe adresata wiadomości i innych osób. 
"Oznacza to, że doszło do naruszenia bezpieczeństwa prowadzącego 
do przypadkowego ujawnienia danych osobowych osobie nieupraw-
nionej do otrzymania tych danych, a więc do naruszenia poufności 
danych tych osób, co przesądza, że wystąpiło naruszenie ochrony 
danych osobowych" - poinformował UODO w komunikacie. 
Informację o naruszeniu ochrony danych osobowych przekazała 
urzędowi osoba, która stała się nieuprawnionym adresatem da-
nych osobowych. UODO zwrócił się do spółki o wyjaśnienie okolicz-
ności zdarzenia, przedstawienie analizy incydentu i ocenę, czy w 
związku z zaistniałą sytuacją nie zachodzi potrzeba zawiadomienia o 
naruszeniu organu nadzorczego oraz osób, których ono dotyczyło. 
Piotr Ludwiczak poinformował PAP w czwartek, że zdaniem spółki 
zaistniała sytuacja nie wymagała zgłoszenia naruszenia ochrony 
danych osobowych. 
"Natychmiast po zdarzeniu przeprowadziliśmy ocenę naruszenia 
danych, która wskazała, że informacje nie pozwalały na pełną iden-
tyfikację osób. Szybko podjęto również działania zabezpieczające 
dane przed ich ewentualnym użyciem" - powiedział. 
Także UODO w swoim komunikacie podał, że po dokonaniu oceny 
pod kątem ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych 
spółka uznała, iż nie doszło do naruszenia skutkującego koniecz-
nością zawiadomienia urzędu. To stanowisko spółka podtrzymała 
również w trakcie wszczętego postępowania administracyjnego. 
"Do dnia wydania niniejszej decyzji spółka nie wykonała obowiązku 
wynikającego z art. 33 RODO. Ustalając wysokość administracyjnej 
kary pieniężnej, Urząd uwzględnił również okoliczności łagodzące, 
mające wpływ na ostateczny wymiar kary, tj. działania podjęte przez 
administratora w celu zminimalizowania szkody poniesionej przez 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
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osoby, których dane dotyczą" - poinformowano w komunikacie. 
UODO przypomniał też, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 
przypadku naruszenia ochrony danych osobowych ich administrator 
bez zbędnej zwłoki - w miarę możliwości nie później niż w termi-
nie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia - zgłasza je organowi 
nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie 
to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycz-
nych. 
Do zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu po upływie 72 
godzin dołącza się wyjaśnienie przyczyn opóźnienia. 
 

8.03.2021 Dzień Kobiet z Eneą.  

 

Enea była sponsorem konecrtu- Dzień Kobiet z Eneą i  akcji spo-
łecznej na rzecz kobiet. Koncert on-line zespołu Varius Manx z 
Kasią Stankiewicz odbył się na Facebooku . 
Z licznych badań wynika, że to kobiety, które na co dzień łączą obo-
wiązki zawodowe, domowe i opiekuńcze nad dziećmi, czy swoimi 
starszymi rodzicami, mocno odczuwają negatywne skutki pande-
mii. Wystarczy wspomnieć o takich obciążeniach jak: konieczność 
łączenia pracy zdalnej z lekcjami on-line, zagrożenie utraty pracy, 
czasem obniżenie wynagrodzenia, problem regulowania zobowią-
zań alimentacyjnych, zdarzająca się coraz częściej w izolacji prze-
moc domowa. Z badań wynika, że ponad 1/3 Polek odczuwa poważ-
ną stratę emocjonalną spowodowaną pandemią. To skutki przecią-
żenia i stresu, pogłębiającego się napięcia z powodu następstw epide-
mii, zwłaszcza tych ekonomicznych. Dlatego postanowiliśmy w 
Dzień Kobiet nie tylko zaoferować wszystkim paniom moc rozryw-
ki przy energetycznych dźwiękach przebojów Varius Manx, ale 
także zachęcamy do zaangażowania się w akcję społeczną, która 
będzie trwać do końca marca.   
Nasza Grupa buduje partnerstwa społeczne z organizacjami pozarzą-
dowymi, w których działają eksperci i społecznicy, chętnie dzielący 
się swoją wiedzą i doświadczeniem. To tworzy fundament odpowie-
dzialnej pomocy, kierowanej tam, gdzie jest faktycznie potrzebna. 
"Dzień Kobiet z Eneą jest wynikiem współpracy Enei z Fundacją 
Drabina Rozwoju, która od lat działa na rzecz kobiet. Wydarzeniu 
artystycznemu, jakim będzie koncert Varius Manx z Kasią Stankie-
wicz, towarzyszyć będzie zbiórka pieniędzy na rzecz kobiet chcących 
skorzystać z pomocy psychologicznej. Na portalu siepomaga.pl już 
została uruchomiona zbiórka, z której dochód w całości przeznaczo-
ny zostanie na organizację pomocy i telefoniczne konsultacje z psy-
chologami. Dzięki dotacji Fundacji Enea, pomoc ta będzie dostępna 
przez cały marzec, a za sprawą wpłat, mamy nadzieję, że również 
przez kolejne tygodnie" – opowiada Anna Lutek, dyrektor Departa-
mentu Public Relations i Komunikacji w Enei. 
Na bezpłatne konsultacje można zgłaszać się już 8 marca od godz. 
9.00 do 21.00, do specjalistów dyżurujących pod numerami telefo-
nów wskazanymi na stronie projektu www.psychodrabina.pl, a od 
wtorku przez cały marzec w godz. 18.00-20.00 specjaliści z gabine-
tów psychologicznych z Poznania i Warszawy oferować będą bez-
płatne konsultacje (szczegóły na www.psychodrabina.pl). 
 

8.03.2021 Sytuacja pandemiczna w GK Enea. 
W minionym tygodniu 34 Pracowników naszej Grupy otrzymało 
pozytywne wyniki testów na koronawirusa. Do tej pory zachoro-
wały 1274 osoby. W ostatnim tygodniu przybyło 35 ozdrowieńców, 
w Grupie jest ich 1215. Statystyki bez LW Bogdanka.  
Sytuacja w Enea Operatorze. Liczba Pracowników objętych kwa-
rantanną GIS-25. Aktualna liczba Pracowników ze stwierdzonym 

zakażeniem SARS-CoV-2:-31.Liczba Pracowników ze stwierdzo-
nym zakażeniem SARS-CoV-2 od początku epidemii-531 
Przypominamy, że skuteczna walka z rozprzestrzenianiem się koro-
nawirusa jest możliwa wyłącznie dzięki przestrzeganiu podstawo-
wych zasad bezpieczeństwa. Utrzymywanie dystansu społecznego, 
częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz zakrywanie ust i nosa ma-
seczką to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko 
zakażenia w pracy i poza nią. 
Pamiętajmy, nasze bezpieczeństwo zależy od odpowiedzialnego za-
chowania każdego z nas. Przed przyjściem do pracy w trybie stacjo-
narnym, powinniśmy mieć pewność, że nasz stan zdrowia na to po-
zwala, dlatego tak ważna jest codzienna obserwacja samopoczucia – 
własnego i najbliższych.  Wszystkim Pracownikom naszej Grupy 
życzymy dużo zdrowia. 
Źródło –Intranet Enea. 
 

8.03.2021 Spotkanie przedstawicieli  
Operatorów Sieci Dystrybucyjnej z  

Wiceministrem klimatu i środowiska. 

Kwestie dotyczące możliwości zdynamizowania rozwoju odnawial-
nych źródeł energii w Polsce były głównym tematem spotkania z 
przedstawicielami Operatorów Sieci Dystrybucyjnej, które odbyło 
się 4 marca 2021 r. W wydarzeniu wziął udział wiceminister klimatu 
i środowiska Ireneusz Zyska. 
Jak zaznaczył Pełnomocnik Rządu ds. OZE, jednym z głównych fila-
rów procesu transformacji energetycznej w Polsce będzie dalszy, 
zdynamizowany rozwój OZE, który został wyraźnie zaakcentowa-
ny w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. 
(PEP2040). 
Priorytetem Ministerstwa Klimatu i Środowiska jest przeprowa-
dzanie transformacji energetycznej w konsekwentny i odpowie-
dzialny sposób jednocześnie. W ciągu najbliższych 10 lat, co trzecia 
MWh wyprodukowanej energii elektrycznej będzie pochodzić ze 
źródeł odnawialnych. Nie tylko z wielkoskalowych źródeł OZE, ale 
także ze źródeł rozproszonych - wskazał wiceminister Ireneusz 
Zyska. 
Pełnomocnik Rządu ds. OZE podkreślił też, że rola mikroinstalacji w 
krajowym systemie elektroenergetycznym z roku na rok będzie 
coraz większa. Jak dodał, wobec trwającej transformacji energetycz-
nej i potrzeby zaprojektowania nowej struktury rynku energii, w 
Ministerstwie Klimatu i Środowiska trwają prace nad rozwiąza-
niami, które pozwolą na dynamiczny rozwój OZE przy jednocze-
snym zachowaniu bezpieczeństwa pracy sieci. 
Zgodnie z założeniami PEP2040 liczba prosumentów przekroczy 
w przyszłości 1 mln. Aby instalacje te mogły funkcjonować w sposób 
bezpieczny dla systemu elektroenergetycznego, musimy zadbać o 
odpowiednie bilansowanie w miejscu wytwarzania energii - powie-
dział. 
Wiceminister Zyska zaznaczył też, że OSD pełnią kluczową rolę nie 
tylko na rynku detalicznym energii elektrycznej, ale znajdują się 
na pierwszej linii działań związanych z przyłączaniem źródeł od-
nawialnych do systemu elektroenergetycznego. 
 
Niezwykle ważna jest ścisła współpraca pomiędzy Ministerstwem 
Klimatu i Środowiska z Operatorami Sieci Dystrybucyjnej. Jako 
resort chcemy wsłuchać się w Państwa głos i mam nadzieję, że kwe-
stie omówione na spotkaniu przełożą się na wypracowanie rozwią-
zań, które pozwolą przybliżyć się do celu jakim jest efektywna 
transformacja energetyczna Polski - podsumował. 
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9.03.2021 Problemy z budową stacji ładowania 
pojazdów elektrycznych w Gorzowie. 

Do końca ubiegłego roku miało powstać 30 stacji ładowania pojaz-
dów elektrycznych wyposażonych łącznie w 60 punktów ładowa-
nia. Jednak ze względu na pandemię oraz wycofanie się jednej z firm, 
tak się nie stało. Termin budowy stacji został więc wydłużony. 
Obecnie na terenie Gorzowa funkcjonują cztery stacje ładowania 
pojazdów elektrycznych z ośmioma punktami ładowania, które 
zostały wybudowane przez prywatne firmy - na terenie galerii handlo-
wej Feeria, na stacji paliw BP przy ul. Kasprzaka, stacji paliw Orlen 
przy ul. Złotego Smoka oraz na terenie salonu BMW Bońkowscy przy 
ul. Kasprzaka.  
Z kolei w ramach realizacji ustawy o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych w Gorzowie miały zostać wybudowane ogólnodostęp-
ne stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Według projektu na 
terenie miasta do 31 grudnia 2020 roku miało zostać wybudowa-
nych 30 stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Wymagana 
ustawą minimalna liczba punktów ładowania, dla miasta takiego 
jak Gorzów, wynosi łącznie 60 sztuk.  
Jednak mamy początek marca, a zapowiadane stacje ładowania pojaz-
dów elektrycznych nie powstały. - Obowiązek budowy brakujących 
stacji ładowania, zgodnie z brzmieniem Art. 64 Ustawy o elektro-
mobilności i paliwach alternatywnych, wypełnia operator systemu 
dystrybucyjnego, którym w przypadku Gorzowa Wielkopolskiego 
jest ENEA Operator. Pierwotny termin zainstalowania „ładowarek” 
do 31 grudnia 2020 roku ze względu na panującą sytuację pande-
miczną został wydłużony, zapisami Art. 63 Tarczy antykryzysowej 
4.0, do dnia 31 marca 2021 roku. Aktualnie trwają prace nad budową 
brakujących ogólnodostępnych stacji ładowania w naszym mieście. 
Według posiadanych przez Urząd Miasta informacji, wykonane zo-
stały niezbędne przyłącza i rozdzielnie – tłumaczy Wiesław Ciepie-
la, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Gorzowa.   
Ponadto Urząd Miasta w związku z wycofaniem się Spółki PGE 
Nowa Energia z realizacji 10 stacji z 20 punktami ładowania zwró-
cił się do ministra klimatu i środowiska z prośbą o wskazanie dalszej 
drogi postępowania. Jednocześnie prowadzone są rozmowy z firmami, 
które mogą być zainteresowane budową „ładowarek” w miejsce 
po Spółce PGE Nowa Energia". 
 

10.03.2021 -Enea Operator wdrożył  
"Projekt dynamicznego wyznaczania ścieżki  

zasilania Punktów Poboru Energii - PPE"  
Enea Operator wprowadziła dynamiczne wyznaczanie ścieżki zasi-
lania PPE, które pozwala na stały monitoring normalnego układu 
pracy sieci energetycznej oraz osiąganych wskaźników jakościowych 
SAIDI i SAIFI. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi infor-
matycznych, wdrożone rozwiązanie w znaczny sposób wpływa na 
jakość świadczonych usług dla wszystkich Odbiorców energii elek-
trycznej z obszaru działania spółki. Projekt był przygotowywany od 
2016 r. i zaangażował większość jednostek merytorycznych Enei 
Operator. 
Enea Operator jako jedna z pierwszych firm energetycznych w 
kraju, wprowadziła nowatorskie rozwiązanie, wykorzystujące moż-
liwości dostępnych systemów informatycznych. Łącząc różnorodne 
dane, spółka stworzyła jedno skuteczne narzędzie, umożliwiające 
nowoczesną i kompleksową obsługę wszystkich Odbiorców z ob-
szaru swojego działania. 
Do realizacji projektu wykorzystano systemy informatyczne, z 

których Enea Operator korzysta w codziennej pracy. Są to: System 
SCADA, System Zarządzania Przerwami w Zasilaniu (OMS), 
System Obsługi Zgłoszeń o Awariach i Informowania o Planowa-
nych Wyłączeniach (Contactis Awarie) oraz System Pozyskiwania 
Danych Pomiarowych (AMI). Wspólnym mianownikiem identyfiku-
jącym Klienta w systemach informatycznych spółki wykorzystanych 
do realizacji projektu jest Punkt Poboru Energii (PPE). Rozpoczęcie 
prac nad projektem było możliwe dzięki finalizacji procesu migracji 
pięciu systemów billingowych do jednego - SKOK-D, zakończeniu 
inwentaryzacji sieci niskiego napięcia (nN) oraz wdrożeniu Syste-
mu Informacji o Sieci SIS (GIS). 
Finalnie dzięki wdrożeniu projektu powstanie między innymi bezpłat-
na aplikacja zgłoszeniowa na smartfony i tablety. Umożliwi ona 
Odbiorcom nie tylko zgłaszanie braku zasilania w danej lokalizacji, 
ale także otrzymanie odpowiedzi z systemu o statusie awarii lub 
planowego wyłączenia. W przypadku awarii masowych, uruchomie-
nie aplikacji pozwoli spółce jednocześnie obsłużyć dużą liczbę zgło-
szeń. 
Wszystkich zainteresowanych szczegółami "Projektu dynamicznego 
wyznaczania ścieżki zasilania Punktów Poboru Energii - PPE" 
zapraszamy do obejrzenia prezentacji i/lub przeczytania artykułu me-
rytorycznego na stronie internetowej Enei Operator: 
https://www.operator.enea.pl/oeneioperator/publikacje-
merytoryczne/dynamiczne-wyznaczanie-sciezki-zasilania-ppe-w-
sieci-enea-operator 
Materiały są dostępne również w języku angielskim. 
 

10.03.2021 Tajna narada w ministerstwie.  
Jak ratować system energetyczny po 2025 r.? 

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że po 2025 r. może 
brakować mocy w systemie. Trzeba zamykać stare węglówki i budo-
wać nowe niskoemisyjne elektrownie. Ale nie należy o tym głośno 
mówić, bo górnicze związki mogłyby się zdenerwować. 
4 marca 2021 r.w resorcie klimatu i środowiska spotkali się przedsta-
wiciele Polskich Sieci Elektroenergetycznych, szefowie czterech 
grup energetycznych oraz urzędnicy resortu na czele z ministrem 
Michałem Kurtyką. O spotkanie poprosili przedstawiciele PSE, 
zaniepokojeni przyszłością naszej energetyki. Narada była poufna, 
mogli w niej uczestniczyć wyłącznie szefowie spółek z certyfikatem 
dostępu do informacji niejawnych. 

Dziennikarzom WysokieNapiecie.pl udało się w jakimś stopniu od-
tworzyć przebieg spotkania. Rozmawiano o bardzo kiepskich per-
spektywach polskiej energetyki, które rysują się już za cztery lata. 
PSE od dawna z niepokojem przygląda się sytuacji w systemie ener-
getycznym. W grudniu 2019 r. opublikowało raport „Projekt planu 
rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebo-
wania na energię elektryczną na lata 2021-2030” 
Najważniejsze pytanie, na które chce znać odpowiedź operator 
brzmi: co się stanie po 2025 r. kiedy wygaśnie rynek mocy dla sta-
rych elektrowni węglowych. Czy zostaną zlikwidowane, czy też 
część z nich spróbuje jednak przetrwać na rynku i zarabiać na 
drogim prądzie sprzedawanym w godzinach szczytowego zapo-
trzebowania? 
„Rzeczywista liczba jednostek nieefektywnych ekonomicznie maleje 
wraz z pogarszaniem się bilansu mocy i wzrostem cen oraz marż na 
rynku energii. Należy spodziewać się wystąpienia równowagi między 
określonym poziomem bezpieczeństwa dostaw, a wolumenem niee-
fektywnych jednostek. Niemniej jednak, punkt tej równowagi może 
ustalić się przy nieakceptowalnych wartościach wskaźników bezpie-
czeństwa, w związku z czym ryzyko braku wystarczalności zasobów 
należy uznać za istotne” – napisało PSE we wspomnianym raporcie. 
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"Rozwój nowych oraz zamykanie istniejących źródeł wytwórczych 
muszą być ze sobą skoordynowane w sensie: ekwiwalentu mocy oraz 
produkcji energii elektrycznej" – wyjaśniał niedawno w Sejmie wice-
prezes PSE Tomasz Sikorski. 

Stare idą w odstawkę, nowych za mało. 
Innymi słowy, PSE boi się, że spółki energetyczne zamkną dużo 
starych, nierentownych bloków węglowych, a nowych jednostek 
będzie w systemie za mało. Teoretycznie rynek mocy miał zapewnić, 
że nowe elektrownie powstaną i będą opłacalne. W praktyce okazało 
się, że inwestorzy wcale się do nich nie kwapią. Po 2025  zniknie 
kilkanaście GW elektrowni węglowych. A nowych bloków, głównie 
gazowych powstanie w ciągu najbliższych lat tylko kilka. Na pew-
no będzie to budowana przez PGE Dolna Odra (1400 MW) oraz 
kilka mniejszych elektrociepłowni w Bydgoszczy, Pile i Czechni-
cach pod Wrocławiem. Zapewne w okolicach 2024 r.  pojawi się 
także gazowa Ostrołęka (700 MW), planowana przez Orlen. Ale to 
o wiele za mało. Spotkanie odbyło się prawdopodobnie dlatego, że do 
certyfikacji na rynku mocy w aukcji na 2026 r. stanęło niewie-
le  nowych jednostek. 
W tej sytuacji w jakimś stopniu uratuje nas import. „Niezależnie od 
przyjętego wariantu, połączenia transgraniczne mają istotny udział w 
zapewnieniu odpowiedniego bilansu mocy. W wariantach uwzględ-
niających brak importu mocy na połączeniach transgranicznych 
uwidocznione zostało ryzyko braku wystarczalności zasobów we 
wszystkich analizowanych latach. Należy podkreślić, że dostępność 
importu mocy na połączeniach transgranicznych pozwala na zacho-
wanie standardu bezpieczeństwa do roku 2025” – czytamy w raporcie 
operatora. 
Ale nie zmienia to faktu, że rynek mocy nie działa tak jak powi-
nien – na razie nie okazał się wystarczającą zachętą do budowy no-
wych jednostek konwencjonalnych, głównie pomaga utrzymać stare 
elektrownie. 

Dlaczego nie budują? 
Powodów jest dużo, przede wszystkim olbrzymia niepewność regu-
lacyjna. Uprawnienia do emisji CO2 są już po 40 euro, prognozy 
mówią o 70 euro za 10 lat. Dla węgla będzie to katastrofa, ale na-
wet elektrownie na gaz ziemny będą drogie w eksploatacji. Poza 
tym wydrenowane z pieniędzy państwowe spółki energetyczne 
mają coraz mniejsze możliwości finansowania wielkich inwestycji. 
Wprawdzie na początku roku warunki przyłączenia dostały dwie duże 
gazowe jednostki o których mówi się od lat – Łagisza (Tauron) i 
Adamów (należący do prywatnego ZE PAK), ale wciąż nie wiado-
mo czy zaczną być budowane. Spółki chciałyby więc żeby PSE zaofe-
rowało coś jeszcze oprócz rynku mocy, np. wynagrodzenie w for-
mie usług systemowych. Ale nie jest to proste, bo podraża cenę dla 
klienta końcowego, a poza tym wymaga także uzgodnienia z Ko-
misją Europejską. 
Wodoru i biometanu w ciągu najbliższych 10 lat będzie niewiele, 
elektrownia atomowa może powstać wg planów  rządu dopiero ok. 
2033 r. o ile w ogóle powstanie. 
Nieoficjalnie wiadomo, że resort klimatu i PSE negocjują z Komi-
sją Europejską system wsparcia dla obecnych elektrowni, tak aby 
mogły jeszcze funkcjonować po 2025 r. Prawdopodobnie będą dosta-
wać pięcioletnie kontrakty z dopłatą do marży, ale będą musiały podać 
datę zamknięcia. I na pewno nie będzie to 2049 r. wynegocjowany z 
górnikami jako rok zamknięcia ostatniej kopalni. W grę wchodzi 
raczej rok 2040, ale większość ze starych węglówek zniknie wcze-
śniej. 

Żeby tylko związkowcy się nie dowiedzieli. 
Sposób w jaki resort klimatu  próbuje rozwiązać pro-
blem  „dziury” w systemie energetycznym po 2025 r.  nie przynosi 
mu chluby. Powinna się na ten temat odbyć szeroka debata pu-
bliczna, także w Sejmie. Powinny być w nią wciągnięte jak naj-
szersze koła gospodarcze- oprócz energetyków, także bankowcy i 
przemysłowcy. 
Tymczasem zamiast tego organizuje się tajne spotkania, z których 
niestety niewiele wynika. System energetyczny to nie są jakieś 
szpiegowskie gierki z klauzulą „tajne, specjalnego znaczenia”, 
które obchodzą wyłącznie ich uczestników. To sprawa fundamen-
talna dla całej gospodarki. 
Niestety jedyny powód tej tajności jaki nam się nasuwa, to niechęć do 
ujawnienia faktu, że elektrownie węglowe będą zamknięte szybciej 
niż to wynika ze ślimaczących się negocjacji rządu z górniczymi 
związkowcami. Kompletnie nierealny plan opracowany przez 
związkowców, wciąż jest omawiany przez kolejne zespoły. Nic z tego 
kompletnie nie wynika, bo plan oderwany jest od najważniejszego 
wskaźnika – popytu na węgiel. Ten z kolei zależy od harmonogra-
mu zamykania elektrowni węglowych. 

11.03.2021 Enea wspiera handball w Szczecinie.  

Enea trzeci rok z rzędu będzie wspierać Handball Akademię, dzia-
łającą przy superligowym klubie Sandra SPA Pogoń Szczecin. Hand-
ball Akademia to kontynuacja inicjatywy „Szczypiorki”, istniejącej 
w Szczecinie od 2011 r. Projekt należy do licznych działań Enei Aka-
demii Sportu, które promują aktywność dzieci i młodzieży na tere-
nie działania Grupy. 
Enea Handball Akademia to wspierana przez naszą Grupę i Sandra 
SPA Pogoń Szczecin inicjatywa rozwoju i nauki gry w piłkę ręczną. 
W zajęciach uczestniczą dziewczynki i chłopcy w wieku od 4 do 13 
lat. Działania Handball Akademii wpisują się program Enei pro-
mujący aktywność fizyczną wśród młodych ludzi. 
Początkowo klub Sandra SPA Pogoń Szczecin koncentrował swoje 
wysiłki na organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży ze Szczecina, nato-
miast dzięki współpracy z Grupą Enea rozszerzył swoje działania 
także na mniejsze ośrodki, w których dzieci mają utrudniony dostęp 
do aktywności pozalekcyjnych. W ubiegłych latach inicjatywa Enei 
Akademii Sportu z powodzeniem dotarła do dzieci z powiatu gole-
niowskiego oraz stargardzkiego. 
"Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy kontynuować współpracę z 
Eneą, która jest głównym sponsorem działającej przy klubie Hand-
ball Akademii. Wsparcie dzieci i młodzieży to jeden z głównych fila-
rów, na których opieramy funkcjonowanie klubu. W bieżącym roku 
chcemy jeszcze mocniej zainwestować w aktywność fizyczną oraz 
promocję piłki ręcznej wśród najmłodszych w kolejnych powia-
tach województwa zachodniopomorskiego, a dzięki kontynuacji ini-
cjatywy Enei Akademii Sportu jesteśmy przekonani, że osiągniemy 
sukces" –Paweł Biały, prezes Sandra SPA Pogoń Szczecin.. 
Treningi w Enei Handball Akademii to świetne przygotowanie dla 
dzieci, które chcą rozwijać swoje umiejętności w ramach klas sporto-
wych. Kilku absolwentów akademii obecnie trenuje już w Szkołach 
Mistrzostwa Sportowego w całym kraju, a połowa seniorskiego ze-
społu Sandra SPA Pogoni stanowią wychowankowie klubów mło-
dzieżowych ze Szczecina. 
Enea Akademia Sportu, w ramach której rozszerzamy swoją działal-
ność o wsparcie piłkarskich akademii, jest jednym z najważniejszych 
programów naszej Grupy prezentowanych w Raporcie Forum Odpo-
wiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce". W ra-
mach programu, wspólnie ze szkołami, pomagamy szkolić i trenować 
około trzy tysiące dzieci z Poznania, Gorzowa Wielkopolskiego, 
Piły i Szczecina. 
 

11.03.2021 Zmiana w składzie  
Zarządu Enei Operator 

 
10 marca 2021 Rada Nadzorcza Enei 
Operator odwołała Józefa Aleszczyka, 
Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-
Finansowych ze składu Zarządu Enea 
Operatora. Przyczyn odwołania nie po-
dano. 
J.Aleszczyk zasiadał w Zarządzie Enea 
Operatora od 22 lipca 2019 r. 
 
 

Po tej zmianie skład Zarządu Enea Operatora przedstawia się 
następująco: 
Andrzej Kojro – prezes Zarządu, - Wojciech Drożdż – wiceprezes 
ds. innowacji i logistyki,- Marek Szymankiewicz – wiceprezes ds. 
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infrastruktury sieciowej, - Michał Cebula – wiceprezes ds.  
pracowniczych. 

Do czasu rozstrzygnięć wynikających z Ładu Korporacyjnego i 
Umowy Spółki, nadzór merytoryczny nad Departamentami: Con-
trollingu i Zarządzania Ryzykiem, Usług Operatorskich i Taryf, 
Sprzedaży Usług Dystrybucji, Teleinformatyki oraz nad Oddzia-
łem Dystrybucji Zielona Góra sprawuje  Prezes Zarządu, Andrzej 
Kojro. 
 

12.03.2021 OZE- zagrożenia dla Europy. 

 Niemcy: Przymusowy restart wyłączonej elektrowni węglowej. 
Ratowała system, gdy zabrakło OZE 
Niemiecka elektrownia węglowa Heyden, która została wygaszona 
na początku 2021 roku, musiała być od tego czasu włączana po-
nownie sześć razy. Jednostka wróciła do pracy, by zasilić system, w 
którym zabrakło energii z wiatru i słońca. 
Heyden musiała wrócić do systemu, gdyż początek roku jest okresem, 
w którym w Niemczech występuje tzw. Dunkelflaute - nie wieje 
wiatr, a niebo zasłane jest gęstymi chmurami. Takie warunki at-
mosferyczne sprawiają, że generacja energii elektrycznej w elektrow-
niach wiatrowych i słonecznych jest bardzo niska. Oznacza to ko-
nieczność uruchomienia innych, sterowalnych mocy - m. in. węglo-
wych, ale przede wszystkim gazowych. Sytuację pogarsza szybki i 
nieracjonalny proces zamykania niemieckich elektrowni jądro-
wych. Mają one zniknąć z tamtejszego systemu do końca 2022 
roku. W niemieckim systemie zaczyna zatem brakować stabilnych 
mocy. 
Odpowiedzią RFN na ten problem jest rozrost energetyki gazowej. 
Dochodzi zatem do sytuacji, w której miejsce bezemisyjnego atomu, 
wyłączanego z przyczyn politycznych, zastępuje paliwo kopalne. 
Ma to miejsce już teraz , wygaszana elektrownia jądrowa w rejencji 
Szwabia (kraj związkowy Bawaria) zostanie zastąpiona jednostką 
zasilaną gazem ziemnym. Chodzi konkretnie o elektrownię jądrową 
Gundremmingen, która jest przeznaczona do całkowitego zamknięcia 
w roku 2021 (jeden z bloków wyłączono już w 2017 roku). Obecnie 
jednostka – oparta o technologię BWR – dysponuje mocą 1284 MW. 
Gundremmingen ma zostać wyłączona zgodnie z harmonogramem 
niemieckiego wyjścia z atomu, według którego wszystkie jednostki 
jądrowe w RFN przestaną pracować do 2022 roku. 
Teraz, jak widać, do grona „mocy zastępczych” zaliczyć można 
węgiel. Co ważne, Heyden (dysponująca mocą zainstalowaną 865 
MW jednostka spalająca 265 ton węgla na godzinę) może nie być 
jedyną awaryjną elektrownią węglową dla Niemiec.  
Trzech operatorów niemieckich elektrowni (STEAG, Uniper, 
RWE) zakomunikowało, że część mocy węglowych wygaszanych w 
ramach wychodzenia RFN z węgla (proces ten ma się zakończyć 
najpóźniej do 2038 roku) trzeba będzie utrzymywać w rezerwie 
dla zapewnienia bezpieczeństwa systemu. Operatorom chodzi m. in. 

o Heyden, ale też o dwie inne elektrownie, które miały zostać wyłą-
czone latem tego roku. 
Źródło-Energetyka24 
W Szwecji brakowało energii. Kraj ratował się m.in. importem 
"brudnej energii" z Polski 
W Szwecji, gdzie w ostatnim czasie wyłączono dwa reaktory jądro-
we, z powodu srogiej zimy znacznie wzrosło zapotrzebowanie na 
energię. Kraj musiał ratować się uruchomieniem elektrowni na 
olej opałowy oraz importem "brudnej energii" m.in. z Polski. 
Jak wyjaśnia Pontus de Mare ze szwedzkiego operatora sieci prze-
syłowej Svenskakraftnat (SVK), Szwecja w ostatnich latach zainwe-
stowała w energetykę wiatrową i latem sprzedaje nadwyżkę zielo-
nej energii.  
"Problem jest jednak zimą, kiedy potrzebujemy najwięcej energii, to 
akurat siłownie wiatrowe produkują jej relatywnie mało. Wraz z 
ograniczeniem energetyki jądrowej staliśmy się bardziej zależni od 
paliw kopalnych" - stwierdza de Mare. 
W lutym zapotrzebowanie na energię elektryczną w Szwecji pobiło 
rekord zimy i w godzinie szczytu niedobór mocy wyniósł 1700 
MW. W poprzednich latach sytuację ratował brak silnych mrozów, ale 
też Szwecja więcej energii otrzymywała z reaktorów jądrowych. 
Szwedzki rząd, w którym oprócz socjaldemokratów zasiadają Zieloni, 
zdecydował o przedwczesnym wyłączeniu pod koniec 2020 roku 
reaktora jądrowego R1, a w 2019 rektora R2. Decyzję tłumaczono 
względami ekonomicznymi, w tym niskimi cenami energii. W Szwe-
cji na producentów energii jądrowej nałożono wysokie podatki. 
Najsurowsza od kilku lat zima spowodowała, że władze zdecydowały 
o uruchomieniu rezerwowej elektrowni na olej opałowy w 
Karlshamn na południu Szwecji. Podjęto także decyzję o imporcie 
energii nazywanej w Szwecji "brudną", gdyż jej źródłem jest 
m.in. węgiel, z Polski, Niemiec i Litwy. 
Kryzys energetyczny spowodował debatę, w której politycy opozycji 
oskarżają rządzących o jego wywołanie. "Jak przetrwa naród prze-
mysłowy w północnej Europie, jeśli nie będziemy w stanie wypro-
dukować wystarczającej ilości energii, aby przetrwać normalną 
zimę?" - zastanawia się  Christoffer Heimbrand, polityk partii Libe-
rałowie, która była przeciwna wyłączaniu bloków w elektrowniach 
atomowych. 
W telewizji publicznej SVT w reportażu pokazano właściciela zakładu 
papierniczego, który zdecydował się na wstrzymanie produkcji z 
powodu wysokich cen energii wywołanych nadzwyczajnym popy-
tem. Cena jednej megawatogodziny osiągała w szczycie nawet 200 
euro, podczas gdy normalnie kosztuje 30 euro. W innym materiale 
wzywano Szwedów do powstrzymania się w najbliższych dniach 
od odkurzania w domach. 
Według rzecznika ds. energii Partii Ochrony Środowiska - Zieloni 
Lorentza Tovatta skandalem jest uruchomienie elektrowni na olej 
opałowy jako rezerwowego źródła energii. "Powinniśmy używać 
biogazu oraz biooleju" - stwierdził. Tovatt uważa również, że Szwecja 
wciąż powinna inwestować w energetykę wiatrową, gdyż "mitem jest, 
że nie ma wiatru, gdy jest zimno". 
W Szwecji energetyka jądrowa pokrywa ok. 40 proc. zapotrzebowa-
nia kraju na prąd. 
Źródło-RMF24 
 

12.03.2012 Lubuskie lockdown regionalny 

Mazowsze i Lubuskie dołączają do Pomorza oraz Warmii 
i Mazur. W tych województwach od 15 marca 2021 zamknięte 
zostają teatry, kina, muzea, galerie sztuki, galerie handlowe.  
Ponownie zamykane zostają stoki narciarskie. Chociaż w tych woje-
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wództwach są raczej rzadkością. Nie będą działały także kluby fit-
ness, baseny i siłownie oraz obiekty sportowe. W tych  regionach, 
lekcje w klasach I-III będą funkcjonować w trybie mieszanym, 
czyli hybrydowym. Część uczniów danej szkoły będzie mogła uczyć 
się stacjonarnie, a część – zdalnie. 
Rząd wprowadza  lockdown w woj. lubuskim. Czy nasz region jest 
gotowy na gwałtowny wzrost zakażeń i czy poradzą sobie z nimi 
szpitale? 
Decyzja rządu nikogo nie zaskoczyła, zapowiedzi lockdownu w woj. 
lubuskim pojawiały się już wcześniej. Wprowadzany jest w regio-
nach, w których średnia dzienna liczba chorych na 100 tys. miesz-
kańców przekracza 40. Obecnie w naszym regionie to niemal 47 
osób. Dodatkowe obostrzenia zaczną obowiązywać 15 marca. 
Pogarszającą się sytuację widać w lubuskich lecznicach. W Szpita-
lu Tymczasowym w Zielonej Górze przebywa obecnie 89 pacjen-
tów, z czego 20 na łóżkach respiratorowych, prawie 30 jest na 
oddziale zakaźnym. Placówka chętnie zatrudniłaby dodatkowych 
lekarzy, zwłaszcza anestezjologów, bo ich zaangażowanie w walkę 
z Covid-19 uniemożliwia zabiegi u innych chorych. 
Jednoimienny, czyli przeznaczony wyłącznie dla pacjentów covido-
wych, szpital w Drezdenku jest pełny. Ma 126 łóżek, ostatnio do-
stawiono jeszcze 3 - wszystkie są zajęte. 
Wojewoda zapewnia, że miejsc dla pacjentów z Covid-19 nie za-
braknie. Ciągle jeszcze można zwiększyć liczbę łóżek w zielonogór-
skim Szpitalu Tymczasowym i w innych lecznicach. Sytuacja jest 
monitorowana, decyzje zapadają na bieżąco. 
Lockdown w woj. lubuskim potrwa najkrócej do 28 marca - to czy 
zostanie przedłużony zależeć będzie od liczby chorych. 
Minister Adam Niedzielski poinformował, że do województwa lubu-
skiego trafią 4 miliony maseczek. Każdy z mieszkańców ma otrzy-
mać przez samorządy po 4 maseczki. 
Koronawirus w Lubuskiem 
11 marca 2021 r, Ministerstwo Zdrowia ogłosiło, że ostatniej doby w 
Lubuskiem odnotowano 632 nowych zakażeń  koronawirusem. 
Zmarło 21 osób. Z powodu zakażenia COVID-19 zmarło 20 osób, z 
powodu współistnienia COVID-19 z innymi chorobami zmarła 1 
osoba. Łącznie na kwarantannie znajduje się 8265 osób, liczba 
wykonanych testów na obecność koronawirusa wynosi 2058 w tym 
670 z wynikiem pozytywnym. 
Spis powiatów, z których zaraportowano osoby zakażone korona-
wirusem: gorzowski (84), krośnieński (10), międzyrzecki (33), 
nowosolski (41), słubicki (4), strzelecko-drezdenecki (32), sulęciń-
ski (5), świebodziński (8), zielonogórski (87), żagański (18), żarski 
(35), wschowski (12), Gorzów Wielkopolski (156), Zielona Góra 
(107). 
W kraju odnotowano 21045 przypadków zakażenia koronawiru-
sem. Z powodu COVID-19 zmarło 99 osób, natomiast z powodu 
współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 276 osób. 
12 marca 2021 w Lubuskiem odnotowano 751 nowych zakażeń, 
zmarlo 10 osób. 
 

13.03.2021 Enea-  wyniki  
finansowe i operacyjne za 2020 r.  

W związku z przyjęciem przez zarząd Enei 12 marca br. informa-
cji o wstępnych wynikach finansowych i operacyjnych Grupy Kapita-
łowej Enea za 2020 r., spółka przekazała do publicznej wiadomości 
wstępne wyniki. 
 
Skonsolidowane wyniki finansowe GK Enea za 2020 r. 

-Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 18 195 mln zł, 
- EBITDA: 3 302 mln zł, 
- Zysk/ strata przed opodatkowaniem: -2 604 mln zł, 
- Zysk/ strata netto okresu sprawozdawczego: -2 234 mln zł, 
- Zysk/ strata netto przypadający na akcjonariuszy jednostki do-
minującej: -2 268 mln zł. 
Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności. 
- Wydobycie: 470 mln zł, 
- Wytwarzanie: 1 530 mln zł, 
- Dystrybucja: 1 313 mln zł, 
- Obrót: -15 mln zł. 
Wybrane dane operacyjne 
- Produkcja węgla netto: 7,6 mln ton, 
- Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 22,5 TWh, 
- Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 19,4 TWh, 
- Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom deta-
licznym: 21,1 TWh. 
Wynik EBITDA osiągnięty przez GK Enea w 2020 r. jest pochodną 
m.in. następujących czynników (w porównaniu do 2019 r.): 
W Obszarze Wydobycie niższy wynik segmentu wynika głównie ze 
spadku przychodów ze sprzedaży węgla (mniejsza sprzedaż ilościowa 
częściowo skompensowana wyższą ceną sprzedaży) w związku z nie-
korzystną sytuacją nadpodaży surowca na rynku, przy jednoczesnym 
spadku kosztów świadczeń pracowniczych w związku z otrzymanym 
dofinansowaniem z tzw. tarczy antykryzysowej. 
W Obszarze Wytwarzanie znaczący spadek EBITDA odnotowano w 
Segmencie Elektrowni Systemowych, na co wpływ miało: brak wpły-
wu zdarzenia takiego jak rozwiązanie w 2019 roku rezerwy na zakup 
farmy wiatrowej Skoczykłody oraz spadek marży na wytwarzaniu, 
przy jednoczesnym wzroście marży na obrocie i Rynku Bilansującym. 
W segmencie Ciepło i Segmencie OZE odnotowano wzrost wyniku 
EBITDA. 
W Obszarze Dystrybucja wzrost wyniku EBITDA jest efektem wyż-
szej marży z działalności koncesjonowanej (na którą wpływ miała 
m.in. wyższa stawka opłaty sieciowej stałej i zmiennej w zatwierdzo-
nej taryfie na 2020 r., wyższe przychody z tytułu opłat za przyłączenie 
do sieci) oraz wyższego wyniku na pozostałej działalności operacyjnej 
(głównie na skutek zmiany rezerw dotyczących majątku sieciowego 
oraz wyższych przychodów z tytułu kar umownych i odszkodowań). 
W Obszarze Obrót pozytywnie na wynik segmentu wpłynął wzrost 
średniej ceny sprzedaży energii oraz aktualizacja wyceny kontraktów 
CO2. Jednocześnie wzrosły koszty zakupu energii (spowodowane 
głównie wzrostem cen uprawnień do emisji CO2) oraz koszty obo-
wiązków ekologicznych. 
Skonsolidowane wyniki finansowe GK ENEA za 4 kwartał 2020 r. 
- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 4 731 mln zł, 
- EBITDA: 667 mln zł, 
- Zysk/ strata przed opodatkowaniem: -2 694 mln zł, 
- Zysk/ strata netto okresu sprawozdawczego: -2 191 mln zł, 
- Zysk/ strata netto przypadający na akcjonariuszy jednostki do-
minującej: -2 206 mln zł. 
Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności 
- Wydobycie: 145 mln zł,- Wytwarzanie: 321 mln zł, 
- Dystrybucja: 319 mln zł, 
- Obrót: -74 mln zł. 
Wybrane dane operacyjne 
- Produkcja węgla netto: 2,1 mln ton, 
- Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 5,6 TWh, 
- Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 5,1 TWh, 
- Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom deta-
licznym: 5,5 TWh. 
Jednostkowe wyniki finansowe Enei za 2020 r. 
- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 6 191 mln zł, 
- EBITDA: -186 mln zł, 
- Zysk/ strata przed opodatkowaniem: -3 398 mln zł, 
- Zysk/ strata netto okresu sprawozdawczego: -3 357 mln zł. 
Wstępne wyniki uwzględniają wpływ odpisu aktualizującego war-
tość udziałów oraz odpisu aktualizującego wartość aktywów wy-
twórczych Enei Wytwarzanie. Główne czynniki mające wpływ na 
dokonanie odpisów aktualizujących, wynikały ze zmian rynkowych 
cen uprawnień do emisji CO2, energii elektrycznej, świadectw 
pochodzenia energii i prognoz wskaźników makroekonomicznych. 
Grupa Enea miała w czwartym kwartale 2020 roku 666,9 mln zł 
zysku EBITDA - 25.03.2021 r. podała spółka w raporcie rocznym. 
Wcześniej Enea szacowała wynik na 667 mln zł. 
Strata netto jednostki dominującej wyniosła 2,2 mld zł, a przycho-
dy 4,73 mld zł - wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami.  
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15.03.2021 Sytuacja pandemiczna w GK Enea. 
Od wielu dni obserwujemy wzrost zachorowań w całym kraju.  Od 
poniedziałku, 15 marca, dodatkowe restrykcje sanitarne obowiązują 
w województwach mazowieckim i lubuskim. Do tej pory w naszej 
Grupie zachorowało 2058 osób, mamy już 1918 ozdrowieńców. W 
minionym tygodniu 93 Pracowników otrzymało pozytywne wyniki 
testu na koronawirusa. 29 osób dołączyło do grona ozdrowieńców. 
Zaprezentowane powyżej statystki uwzględniają wszystkie spółki 
Grupy. 
W całej Grupie Enea sytuacja epidemiczna jest stabilna. 
Sytuacja w Enea Operatorze: -Liczba Pracowników objętych kwa-
rantanną GIS-23. Aktualna liczba Pracowników ze stwierdzonym 
zakażeniem SARS-CoV-2- 58. Liczba Pracowników ze stwierdzo-
nym zakażeniem SARS-CoV-2 od początku epidemii-571. 

 

16.03.2021 Nowy  
Preliminarz  

WDS  
na 2021-22 

 
Od 15 marca 2021 r. zaczął obo-
wiązywać nowy preliminarz 
Wspólnej Działalności Socjalnej 
(WDS) GK Enea. na okres od mar-
ca 2021 do marca 2022 r. 
TERMINY SKŁADANIA WNIO-
SKÓW: 

• niezwłocznie złóż Oświadcze-

nie o dochodach za 2020 rok, 

• pożyczki na remont mieszka-

nia – termin składania wniosków do 14 maja 2021 r., 

• zabezpieczenie środków na wycieczki – ze względu na pande-

mię, o terminie składania wniosków poinformujemy odrębnym komu-
nikatem, 
zbiorowa działalność sportowa, rekreacyjna i kulturalna – ze 
względu na pandemię, o terminie składania wniosków poinformujemy 
odrębnym komunikatem. 
Więcej szczegółów dotyczących WDS i preliminarza  do uzyskania 
w Siedzibach NSZZ Solidarność i na naszej stronie internetowej. 
 
INFORMACJA DLA POSIADACZY KART MULTISPORT: 
Od 15 marca 2021 r. osoby, które korzystają z kart MultiSport będą przypisane 
do najwyższego progu dochodowego (najniższe dofinansowanie). Wyższe 
dofinansowanie będzie możliwe po skorygowaniu Oświadczenia o dochodach 
za 2020 rok – konieczne będzie załączenie zaświadczenia z Urzędu Skarbo-
wego oraz innych dokumentów, zgodnie z zapisami Preliminarza na 2021 
rok. 
 
Najważniejsze parametry Funduszu Świadczeń Socjalnych w okresie od 
15.03.2021-14.03.2022r. 
Obowiązuje 5 progów dochodowych w roku 2021: (Dochód brutto na jedne-
go członka rodziny w 2020 roku (zł): 
1- do 25.000, 2- powyżej 25.000 do 35.000,   3- powyżej 35.000 do 45.000,    

4- powyżej 45.000 do 60.000,   5- powyżej 60.000 
 

2.Wszystkie osoby wnioskujące o udzielenie świadczenia z Funduszu zobowią-
zane są do złożenia Oświadczenia w sprawie wysokości dochodu na jedne-
go członka rodziny w roku 2020.  

 

3.Do Oświadczenia należy dołączyć zaświadczenie z urzędu skarbowego 

o uzyskanych dochodach członków rodziny za 2020 (nie dotyczy to wnio-
skodawców, których dochód brutto na jednego członka rodziny w 2020 

roku wyniósł powyżej 60.000 zł) oraz kserokopię legitymacji szkolnej lub 

studenckiej - w przypadku, gdy do członków rodziny wlicza się dziecko, które 
ma ukończone 18 lat lub ukończy je w trakcie roku kalendarzowego 

Rodzaje świadczeń i dofinansowań 
DOFINANSOWANIE INNYCH FORM WYPOCZYNKU  

URLOPOWEGO ORGANIZOWANEEGO  PRZEZ PRACOWNIKA  
WE WŁASNYM ZAKRESIE 

1.Pracownikowi przysługuje dofinansowanie do innych form wypoczynku 
urlopowego organizowanego przez niego we własnym zakresie (tzw. 
”wczasy pod gruszą”). 
 
2. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest wykorzystanie co najmniej 14 
kolejnych dni kalendarzowych wypoczynku (w tym dni wolne z tytułu 
godzin nadliczbowych za wykonaną pracę, dni wolne od pracy – święta, 
weekend). Wypoczynek musi trwać w  czasie do 14.03.2022r. 
3.Ustalone wysokości dofinansowania: 

WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY. 

1.Uprawnionym dzieciom i młodzieży w wieku od 6 do 25 lat 
(ograniczenie wiekowe nie dotyczy turnusów rehabilitacyjnych dzieci  
z orzeczeniem o niepełnosprawności) przysługuje dofinansowanie  
z  Funduszu do wypoczynku organizowanego dla ww. przez  
wyspecjalizowane biura, instytucje i organizacje w różnych 
formach, tj. m.in.: kolonie wypoczynkowe, zdrowotne, obozy, biwaki, 
 zimowiska.  
2.Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży,  
przysługuje do max. 30 dni wypoczynku w okresie obowiązywania 
 Preliminarza, przy czym każdy wypoczynek musi trwać min. 7  
kolejnych dni (w przypadku półkolonii – min. 5 kolejnych dni).  
3Wypoczynek powinien być zgłoszony w Kuratorium Oświaty 
 (nie dotyczy turnusów rehabilitacyjnych).  
4Ustalone wysokości dofinansowania (w przypadku półkolonii –  
w wys. 50% poniższych kwot): 

5.Dzieciom, bez względu na wiek, posiadającym orzeczenie o stopniu  
niepełnosprawności przysługuje dofinansowanie do wypoczynku w postaci  
turnusu rehabilitacyjnego. W określonych w Preliminarzu sytuacjach  
, dofinansowanie przysługuje także do pobytu opiekuna dziecka. 
 
POMOC NA CELE MIESZKANIOWE. 
1.Pożyczki na remont mieszkania/domu. 
2.Pożyczki na inne cele mieszkaniowe (budownictwo indywidualne 
, rozbudowa domu, kupno mieszkania/domu, wykup mieszkania,  
adaptacja pomieszczeń na cele mieszkalne, wpłata kaucji przy 
 uzyskaniu lub zamianie mieszkania, uzupełnienie wkładu 
 budowlanego lub mieszkaniowego). 
3.Rodzaje oraz wysokość poszczególnych pożyczek: 
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WYCIECZKI ORAZ GRUPOWE WYJAZDY TURYSTYCZNE,  
ORGANIZOWANE W  RAMACH WSPÓLNEJ DZIAŁALNOŚCI  
SOCJALNEJ. 
W okresie obowiązywania niniejszego Preliminarza osoba uprawniona 
może skorzystać z  jednego dofinansowania do wycieczki do 5 dni oraz 
jednego dofinansowania do wycieczki powyżej 5 dni z uwzględnieniem 
ustalonych kryteriów. Istnieje możliwość zamiany dofinansowania 
z wycieczki powyżej  5 dni na wycieczkę do 5 dni. Dofinansowanie 
zostanie wyliczone jak do wycieczki do 5 dni. 
O uruchomieniu środków na tą formę działności socjanej zdecydują strony 
 WDS w czerwcu 2021 (zależeć to będzie od sytuacji pandemicznej). 

 
DOFINANSOWANIE INDYWIDUALNEJ DZIAŁALNOŚCI SPORTO- 
WEJ, REKREACYJNEJ I  KULTURALNEJ. 
1.Pracownikom oraz członkom ich rodzin może być udzielone dofinansowa- 
nie do udziału w zajęciach o charakterze sportowym, rekreacyjnym lub 
kulturalnym, do indywidualnego wypoczynku w postaci wyjazdów rekre- 
acyjnych /usług noclegowych organizowanych przez biura turystyczne, a także 
podmioty świadczące usługi turystyczne /hotelarskie uprawnione przepisami 
prawa do prowadzenia działalności w tym zakresie.  
2.Do rekreacji indywi- 
dualnej zalicza się m.in.: zakup biletów/karnetów uprawniających do wstę- 
pu na imprezy artystyczne, kulturalne, rozrywkowe, korzystanie 
z pływalni, siłowni, zakup biletów na imprezy sportowe, korzystanie z 
karty benefitowej  (zamówienie - za pośrednictwem komórki socjalnej w 
zakładzie) oraz wszelkie inne formy sportu, rekreacji i kultury, a także indywi- 
dualne wycieczki, w tym pobyty, noclegi np. w hotelach, pensjonatach, kwate- 
rach prywatnych.  
3.Ustalone wysokości dofinansowania: 

DOFINANSOWANIE POBYTU DZIECI W  ŻŁOBKU,  
PRZEDSZKOLU LUB INNEJ PLACÓWCE WYCHOWANIA 
PRZEDSZKOLNEGO. 
1.Osobom uprawnionym może być udzielone dofinansowanie do 
pobytu dziecka w żłobku, klubie malucha, przedszkolu, „zerówce” 
lub innej placówce wychowania przedszkolnego, wpisanej 
do odpowiednich rejestrów prowadzonych przez Ministerstwo Rodzi- 
ny i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.   
2.Ustalone wysokości dofinansowania: 

 POMOC FINANSOWA I RZECZOWA – ZAPOMOGI BEZWROTNE. 
1.Osoby uprawnione, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej, zdrowot 
nej, rodzinnej, mogą otrzymać     z Funduszu bezzwrotną pomoc w postaci 
zapomogi.  
2.Zapomogę można uzyskać jedynie na ściśle określony i udokumentowany 
cel. 
 
Dane kontaktowe osób prowadzących obsługę socjalną danego obszaru: 
Obsługę Wspólnej Działalności Socjalnej obszaru gorzowskiego prowadzi: 

Anna Piekarz-Bruździńska  tel. 95 3325245,    
anna.piekarz@enea.pl 
  Enea Centrum Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 37, 66-400 Gorzów Wlkp. 
 
Więcej szczegółów dotyczących preliminarza oraz WDS można 
uzyskać w siedzibach NSZZ Solidarność  

16.03.2021 Kontynuacja rozmów  
płacowych w Enea S.A. 

W Enea S.A. odbyła się kolejna tura rozmów płacowych , których 
celem jest uzgodnienie zasad polityki płacowej Spółki w 2021 r. 
Negocjacje ze względu na wciąż panującą pandemię odbyły się w 
trybie mieszanym (stacjonarnie i zdalnie). Większość strony społecz-
nej uczestniczyła  w spotkaniu w formie wideo-konferencji. 
Rozpoczynając negocjacje Prezes P. Szczeszek poprosił o kontynua-
cję negocjacji dotyczących podwyżek płac zasadniczych po za-
mknięciu pierwszego kwartału. Zarząd uwzględniając niepisaną 
tradycję z lat poprzednich zaproponował żeby podczas dzisiej-
szych rozmów skupić się na uzgodnieniu wysokości Nagrody na 
Święta Wielkanocne. Strona związkowa zgodziła się z taką propozy-
cją Zarządu.  
Jeszcze przed rozpoczęciem negocjacji wysokości nagrody przedsta-
wiciele MZZP GK Enea ponownie zgłosili temat wotum nieufności 
dla jednego z Dyrektorów. Na prośbę Zarządu przedstawiono za-
rzuty pod adresem Dyrektora. Po ich wysłuchaniu Zarząd stwier-
dził, że odniesie się do nich, w terminie późniejszym. Następnie 
powrócono do uzgodnienia wysokości nagrody Świątecznej.  
Zarząd zaproponował żeby wysokość nagrody była jednakowa w 
Spółkach GK Enea. Strona związkowa zgodziła się z tą propozy-
cją.  Po niezbyt długich negocjacjach strony uzgodniły  taką samą 
wysokość nagrody w Enea S.A. jak w 2020 r. -1000 zł. 
Jej wypłata nastąpi bez zbędnej zwłoki.  

 
Taka sama wysokość nagrody będzie 
rekomendowana pozostałym Zarzą-
dom GK Enea. Uzgodniono, że kolejna 
tura negocjacji odbędzie się w drugim 
tygodniu po Świętach Wielkanocnych. 
Na tym zakończono ten etap negocjacji. 
Strona społeczna liczy, że w kwietniu 

uda się uzgodnić kompromisowe rozwiązanie. 
 
Korzystając z okazji spotkania z Zarządem najważniejszej Spółki 
GK Enea, strona społeczna poruszyła też inne tematy: 
1.Transformacja Energetyczna- czy znamy już plany ministerstwa 
w stosunku do GK Enea ? Prezes P. Szczeszek  oświadczył, że Za-
rządy Grup Energetycznych cały czas czekają na decyzje właści-
ciela. Na ten moment nie są one jeszcze znane. Wywiązała się dysku-
sja na temat kierunków zmian zawartych w Polityce Energetycz-
nej Państwa do 2040 r. (PEP 2040) Zdaniem strony społecznej 
kierunek wygaszania energetyki opartej na węglu zagraża bezpie-
czeństwu energetycznemu Polski. Bezkrytyczne przyjmowanie 
decyzji urzędników Unii Europejskiej prędzej czy później skończy 
się blackoutem. Przykłady mamy już w Szwecji i Niemczech gdzie 
w lutym tego roku zabrakło energii z OZE i w celu ratowania syste-
mów energetycznych ratowano się „czarną energią” jak nazywają 
ją eko-terroryści. Energia z OZE jest zdecydowanie droższa, czego 
przykład mamy w tym roku- wzrost cen energii o około 10 %. W 
latach następnych też czekają nas znaczące podwyżki. Odbije się to 
na budżetach domowych Polaków i całej gospodarce. Trzeba o 
tym głośno mówić i informować o tym opinię publiczną, której 
podawany jest jednostronny przekaz o zaletach energii pochodzą-
cej z OZE. Bardzo negatywnie strona związkowa ocenia dialog w 
sektorze energetycznym prowadzony przez Ministerstwo Skarbu 
Państwa (MSP). Rozmawia się praktycznie tylko z branżą wydo-
bywczą. Jeżeli zostanie przyjęta chora transformacja energetycz-
na zawarta w PEP 2040 skutki społeczne dotkną nie tylko górni-
ków. Na razie ewentualne protesty blokowane są przez pandemię, 
ale nawet ona nas nie powstrzyma jeżeli w procesie transformacji 
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nie zostaną odpowiednio zabezpieczone miejsca pracy energety-
ków.  Strona społeczna poprosiła Zarząd o przekazanie tych uwag 
do MSP. 
2. Wynagrodzenia  kadry zarządzającej w Enea S.A. Poprzednie 
Zarządy doprowadziły do patologii - zasady wynagradzania kadry 
zrządzającej niezgodne z Zakładowym Układem Zbiorowym Pra-
cy (ZUZP) Mimo kontroli Państwowej Inspekcji Pracy  zakończo-
nej w 2019 r. i wystąpieniem o usunięcie nieprawidłowości,  do 
dnia dzisiejszego nie przywrócono stanu zgodnego z prawem. 
Obecny  Zarząd  wcześniej został o tym poinformowany i popro-
szony o interwencję w tym temacie. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że 
rozważane jest zaproponowanie osobom zatrudnianym niezgodnie 
z zasadami zawartymi w ZUZP  przejście na kontrakty, ale decy-
zje jeszcze nie zapadły. 
 

17.03.2021 Mikroinstalacje OZE dostarczają do 
sieci coraz więcej energii  

Jak wyliczył Urząd Regulacji Energetyki (URE), łączna ilość ener-
gii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznych 
przez wytwórców w mikroinstalacjach wyniosła 1,15 TWh. Dla 
porównania, roczne zużycie w Polsce jest na poziomie 170 TWh. 
Ilość energii elektrycznej, wprowadzonej w 2020 r. do sieci dystry-
bucyjnej przez mikroinstalacje OZE wzrosła trzykrotnie w po-
równaniu z rokiem 2019 r. - wynika z raportu Urzędu Regulacji 
Energetyki. 
Jak podkreśla Urząd, dynamika wzrostu wolumenu energii elek-
trycznej wytworzonej we wszystkich mikroinstalacjach w okresie 
2018/2019 wyniosła około 122 proc., natomiast dla 2019/2020 - tu 
już blisko 211 proc. 
W zeszłym roku energię produkowało niemal 460 tys. mikroinstala-
cji, a ich łączna moc zainstalowana wynosiła ponad 3 GW. Prawie 
459 tys. były to instalacje fotowoltaiczne, innych typów było zaled-
wie 493. 452 tys. instalacji eksploatowali prosumenci, wprowadza-
jąc do sieci dystrybucyjnych nieco ponad 1,1 TWh energii elek-
trycznej. 
W 2020 roku nastąpił także wzrost o 17 pkt proc. udziału energii 
elektrycznej wprowadzonej do sieci przez prosumentów w łącznej 
ilości energii oddanej do sieci przez wszystkich wytwórców w mikro-
instalacjach. Udział ten w kolejnych latach rósł, od niemal 78 proc. 
w roku 2018 osiągając ponad 95 proc. na koniec 2020 r. 
Zgodnie z prawem mikroinstalacje to instalacje odnawialnych źró-
deł energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej 
niż 50 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu zna-
mionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w 
skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalo-
wana elektryczna jest nie większa niż 50 kW. 
Prawo energetyczne daje mikro i małym instalacjom OZE prefe-
rencje przy formalnościach - m.in. łatwiejsze przyłączenie do sieci, 
brak koncesji; zwolnienie małych instalacji z kosztów bilansowa-
nia handlowego. Dodatkowo wyznaczony na danym terenie sprze-
dawca - tzw. sprzedawca zobowiązany - obowiązany jest odkupić 
od takiego wytwórcy energię. 
Prosumenci dodatkowo korzystają z tzw. systemu opustów. Prosu-
ment posiadający instalację o mocy do 10 kW za 1 kWh oddaną 
do sieci może odebrać za darmo 0,8 kWh. 

 

17.03.2021 Nowi członkowie  
Zarządu Enea Centrum. 

Rada Nadzorcza Enea Centrum (EC) zakończy-
ła postępowania kwalifikacyjne na wakatujące 
od dłuższego czasu stanowiska w Zarządzie i 
powołała:- z dniem 15 marca 2021 r. Pana 
Krzysztofa Adamkiewicza na stanowisko Człon-
ka Zarządu ds. Operacyjnych. 

 
 
z dniem 22 marca 2021 r. Pana Krzysztofa 
Dembińskiego na stanowisko Członka Za-
rządu ds. Finansowych. 
 
 
Przypominamy, że od 
20 stycznia 2020 r. 

funkcję Prezesa Zarządu Enea Centrum pełni 
Dariusz Szymczak, który od ponad roku za-
rządzał Spółką jednoosobowo. 
 

 
 

18.03.2021 Obradowała  
KM NSZZ Solidarność Enea. 

Na ostatnim zebraniu Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidar-
ność Enea (KM) w Szczecinie 27 sierpnia 2020 r. liczyliśmy, że 
pandemia odpuści i spotkamy się na tradycyjnym opłatkowym spo-
tkaniu w grudniu 2020r. lub styczniu 2021 r. Niestety pandemia 
nie odpuściła i nie odpuszcza. 
Nie odbyło się spotkanie opłatkowe, i na obecny czas jedyną możli-
wością odbycia spotkania ze względów na obostrzenia sanitarne 
było posiedzenie KM w trybie wideokonferencji. Członkowie KM z 
poszczególnych Organizacji Podzakładowych uczestniczyli w spo-
tkaniach w pomieszczeniach umożliwiających przeprowadzenie 
wideokonferencji na terenie swoich obszarów działalności. Przed-
stawiciele Związku z Obszaru Gorzowskiego uczestniczyli w spo-
tkaniu ze  świetlicy Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. 
Rozpoczynając wideokonferencję Przewodniczący KM -Krzysztof 
Nawrocki przywitał wszystkich uczestników zebrania i zaprezento-
wał wspominkową prezentację dotyczącą 40 rocznicy Narodzin 
NSZZ Solidarność.  Następnie przedstawił projekt programu ze-
brania, który po drobnych poprawkach został przyjęty. 
Tematyka posiedzenia KM: 
1. Protokół o ostatniego zebrania KM. Sekretarz KM Maciej Wi-
śniewski odczytał protokół z posiedzenia KM z 27 sierpnia 2020 r. 
które odbyło się w Szczecinie. Po krótkiej dyskusji protokół przyjęto. 
2.Spotkanie z Członkiem Zarządu Enea Operatora Michałem 
Cebulą. Na początku zebrania Komisji uczestniczył w nim M.Cebula, 
który w krótkim wystąpieniu przedstawił aktualną sytuację w 
Operatorze.  Po wystąpieniu członkowie KM mieli możliwość zada-
wania pytań, które dotyczyły między innymi: działań oszczędno-
ściowych, szkoleń dotyczących OZE, odtwarzania stanowisk po 
pracownikach odchodzących na rentę lub emeryturę, płatności za 
godziny nadliczbowe, wypłaty premii na Święta Wielkanocne. 
3. Sprawozdanie z działalności Prezydium KM. Prezydium w for-
mie slajdów przedstawiło działalność od ostatniego zebrania. 
Główne tematy przedstawione Członkom KM: -podsumowanie ne-
gocjacji płacowych z 2020r. -rozpoczęcie negocjacji płacowych w 
2021 r., Wspólna Działalność Socjalna w 2021,  korespondencja 
przychodząca i wychodząca,-transformacja energetyki, zmiany z 
Zakładowych Układach Zbiorowych Pracy, -uchwały przyjęte 
drogą elektroniczną. 
4.Kontrola działalności MK. Przewodniczący Komisji Rewizyjne 
Mariusz Kępiszak przedstawił protokół z przeprowadzonej Kontroli, 
która odbyła się w formie zdalnie. 
5. Informacje z Krajowej Sekcji Energetyków NSZZ Solidarność 
(KSE) Przewodniczący KSE Marek Boiński i Sekretarz KSE Ro-
bert Jusis przedstawili działania jakie są podejmowane przez Sek-
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cję. Sekcja głównie podejmuje działania  związane z restrukturyzacją 
branży energetycznej. Dzisiaj rano odbyła się wideokonferencja Pre-
zydium KSE z Przewodniczącym Komisji Krajowej Piotrem Du-
dą. Ogłoszona pod koniec tamtego roku akcja protestacyjna dalej 
jest prowadzona, w najbliższym czasie planuje się zaostrzenie 
protestów i ogłoszenie dalszych etapów protestu. 
6. Zmiany w Zarządach GK Enea. Przedstawiono zmiany w Zarzą-
dach jakie miały miejsce w 2020 i 2021 r. 
7. Zmiany składu Komisji Pojednawczych. Kadencja Komisji do-
biegła końca przedstawiono aktualne składy Komisji. 
8.Zatwierdzenie bilansu. Przedstawiono dokumenty finansowe KM. 
Głosowanie Uchwał dotyczących bilansu nastąpi w formie elektro-
nicznej. 
9.Regulamin Wyborów przedstawicieli Pracowników w organach 
Enea Oświetlenie. Od dłuższego czasu nie udaje się uzgodnić nowego 
regulaminu.  

10.Sprawy różne: Członkowie KM w dyskutowali jeszcze na nastę-
pujące tematy: -praca w nadgodzinach (płatne czy za wolne),- 
sytuacja w Oddziale Gorzów Enea Serwis, -sytuacja Pracowników 
Enea Centrum obsługujących Enea Operatora, -praca w BOK-ach 
w czasie pandemii, -chorzy na Covid zatrudniani przez firmy ze-
wnętrze w naszych siedzibach, -wybory SIP, -kwarantanna, a 
urlopy zaległe. 
Na zakończenie zebrania wszyscy Członkowie KM z okazji  
zbliżających się Świat Wielkanocnych złożyli sobie życzenia. 
 

18.03.2021 Drogo zapłacimy  
za transformację energetyczną.  

„Za transformację energetyczną, na którą zgodził się rząd PiS, wszy-
scy drogo zapłacimy w rachunkach za prąd i ciepło” - mówili posło-
wie Konfederacji podczas posiedzenia Sejmu.. Poseł PiS Krzysztof 
Tchórzewski przyznał w rozmowie z PAP, że "temat jest bardzo 
poważny temat i nie możemy chować głowy w piasek". 
27 marca 2021 r. posiedzenia Sejm zajął się m.in. tak zwanym 
trójpakiem energetycznym, czyli projektami nowelizacji trzech 
ustaw: o kluczowych inwestycjach w infrastrukturze energetycz-
nej, o nowelizacji prawa energetycznego oraz o efektywności ener-
getycznej. 
Do planowanych zmian, ich powodów oraz spodziewanego przez 
ekspertów wzrostu cen prądu odnieśli się podczas konferencji praso-
wej w Sejmie posłowie Konfederacji Robert Winnicki, Artur 
Dziambor i Krzysztof Bosak. 
"Kapitulacja rządu w Warszawie w sprawie unijnej polityki klima-
tycznej, statystycznie będzie kosztowała już na dzisiaj 226 złotych 
rocznie każdą polską rodzinę" - mówił Winnicki. Powołując się na 
obliczenia Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emi-

sjami, prezes Ruchu Narodowego przekonywał, że za cztery lata 
koszt ten wzrośnie średnio o kolejne 200 zł, a za 10 lat o 667 zł. 
Winnicki przyznał, że "transformacja energetyczna jest konieczno-
ścią" i Konfederacja jest za tym, żeby nowoczesne technologie 
"wchodziły w energetykę, żeby modernizować górnictwo, energetykę 
węglową, odnawialne źródła energii, żeby rozsądnie budować i szyb-
ko elektrownie jądrowe". Zaznaczył jednak, że powinno to się odby-
wać "na polskich warunkach, w polskim tempie". Przestrzegał, że w 
przeciwnym wypadku będziemy mieli "radykalnie droższy prąd w 
domach, nasze zakłady przemysłowe nie będą konkurencyjne i bę-
dziemy poddawani procesom wykupu, wyprzedaży". 
Poseł Dziambor przypomniał fragment wypowiedzi posła PiS i b. 
ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego z początku marca, w 
którym stwierdził, że "podwyżki cen prądu nie są dokuczliwe, bo 
coraz więcej zarabiamy", a także, że "rekompensaty nie są po-
trzebne". Dziambor uznał, że takie słowa "nigdy nie powinny paść 
ze strony ministra rządu PiS, a Tchórzewski "ewidentnie przedawko-

wał propagandę swojego własnego rządu". 
Według posła Bosaka, wzrost cen prądu i ciepła jest 
teraz głównym problemem. "Po szczycie grudniowym 
(RE), na którym premier zgodził się na zaostrzenie 
celów polityki klimatycznej naszego państwa, ceny 
uprawnień do emisji CO2, które muszą kupować pol-
skie elektrownie, polskie ciepłownie, wzrosły o 40 
proc. Od tych cen uprawnień na emisję uzależnione są 
bezpośrednio ceny ciepła i ceny prądu" - podkreślił. 
Wiceprzewodniczący koła Konfederacja przestrzegał, 
że w związku z wymaganiami unijnej polityki klima-
tycznej, "trzeba w ciągu najbliższych lat przestawić 
ciepłownie z zaopatrzenia węglem na zaopatrzenie w 

gaz". Jego zdaniem "samorządy w Polsce będą sprzedawały ciepłow-
nie, gdyż nie stać ich na modernizację". "Wzrośnie import gazu do 
Polski, (będą) ogromne nakłady inwestycyjne na modernizację, kto 
ma za to wszystko zapłaci?" - pytał Bosak. Według niego, "za to 
wszystko" zapłacą odbiorcy prądu i ciepła "w rachunkach". Dodał, 
że "ta lawina już ruszyła i już się toczy". 
Poseł Tchórzewski, podkreślił w rozmowie z PAP, że poseł Dziam-
bor przypomniał tylko część jego wypowiedzi na temat kosztów trans-
formacji i rekompensat dla odbiorców energii. "Zasadniczo chodziło 
mi o to, żeby rozpocząć dyskusję, w jaki sposób będziemy finansowali 
transformację, bo wiadomo, że ona będzie kosztowała. Ja nie mam 
gotowych recept" - wyjaśnił. "Zacząłem wtedy rozmowę od tego, że 
+może będą też i obywatele ponosili koszty+, ale zakończyłem rozmo-
wę mówiąc, że +jeżeli by tak było, to na pewno zarabiający do czte-
rech tysięcy złotych (miesięcznie) powinni być wyłączeni+ (z pono-
szenia kosztów transformacji)" - sprecyzował poseł obozu  
rządzącego. 
Tchórzewski zastrzegł, że podane przez niego kwoty, czy limity są 
szacunkowe, a szczegółami musieliby zająć się eksperci. "Ja nie 
mam na to dokumentów. Jako energetyk rozumuję w ten sposób, ale 
nie mam gotowych recept i nie mówię, że tak uważam. Tak mi się 
wydaje. Uważam, że trzeba to wydyskutować, muszą siąść do tego 
naukowcy, finansiści, ekonomiści. To jest bardzo poważny temat i 
nie możemy głowy w piasek chować" - oświadczył. 
B. minister energii przypomniał, że "zgodziliśmy się na przyspiesze-
nie o 11 lat transformacji energetycznej w zakresie zużycia węgla" i 
zwrócił uwagę, że "tu dostaniemy też znaczące środki z Unii Euro-
pejskiej". "I być może ten ruch nam się opłaci. To czas pokaże. Na-
tomiast zasadnicza rzecz jest taka, że będziemy musieli ponieść 
znaczną część kosztów swoich" - ocenił. 
Pytany o możliwe rozwiązania, powiedział: "Pytanie jest takie, czy 
zdecydujemy się, żeby to budżet państwa ponosił koszty, czyli my 
wszyscy z podatków, a wtedy musimy się zdecydować, jakie wydatki z 
tego budżetu koszt transformacji zastąpią. Czy też powiemy, że czę-
ściowo jakaś grupa obywateli, czy też obywatele, poniosą też te kosz-
ty". Polityk wskazał na referendum w Niemczech, gdzie niewielką 
większością zdecydowano o tym, że to obywatele będą ponosili 
koszty transformacji energetycznej w ich kraju. 
Tchórzewski podkreślił, że "nie da się uniknąć tego tematu". "Musi 
być szeroka dyskusja. Musi być na to powszechna zgoda społeczna" - 
powiedział. Jak dodał, "jesteśmy i chcemy być w Unii Europejskiej i 
w związku z tym w tej dziedzinie jesteśmy w trudniejszej sytuacji, niż 
inni, bo nasza energetyka była oparta na węglu decyzją Rosji So-
wieckiej" - podkreślił Tchórzewski. 

19.03.2021 Od 20 marca 

 trzeci lockdown w całej Polsce 
Sytuacja epidemiczna w Polsce pogarsza się. Brytyjska mutacja 
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koronawirusa powoduje, że liczba nowych zachorowań oraz osób 
hospitalizowanych znacząco rośnie. Rząd decyzję o wprowadzeniu 
rozszerzonych zasad bezpieczeństwa w całej Polsce. Dodatkowo 
rekomendujemy pracę zdalną wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. 
Zasady wprowadzone zostaną od soboty, 20 marca. Obowiązywać 
będą do 9 kwietnia, czyli obejmą także okres Świąt Wielkanoc-
nych. 

Od 20 marca do 9 kwietnia w całej Polsce będą obowiązywały 
następujące ograniczenia. Swoją działalność muszą zawiesić: 
-hotele (wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świad-
czone w ramach podróży służbowych – dokładny katalog wyjątków 
wraz z wymaganym potwierdzeniem odbywania podróży służbowej 
znajdzie się w rozporządzeniu); 
-galerie handlowe – z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek 
i drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych i z 
artykułami budowlanymi. W galeriach handlowych nadal będą mogły 
działać m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe, pralnie; 
-teatry, muzea, galerie sztuki (możliwa jest jednak organizacja prób i 
ćwiczeń, a także wydarzeń online);kina (zakaz projekcji filmów doty-
czy również domów i ośrodków kultury); 
-baseny (wyjątkiem są baseny w podmiotach wykonujących działal-
ność leczniczą i dla członków kadry narodowej); 
-sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające, kasyna, stoki 
narciarskie, kluby fitness i siłownie; obiekty sportowe (mogą dzia-
łać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publicz-
ności). 
Ważne! Ze względów bezpieczeństwa, wszyscy uczniowie w Polsce – 
w tym także w klasach 1-3 – będą uczyć się zdalnie. W całym kraju 
zalecamy także pracę on-line – wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. 
Ministerstwo Zdrowia 19 marca poinformowało  o 25 988 nowych 
przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 419 osób z Covid
-19. 303 z nich miały choroby współistniejące. 
Nowe przypadki dotyczą województw: mazowieckiego (4219), ślą-
skiego (3728), wielkopolskiego (2643), dolnośląskiego (2144), mało-
polskiego (1914), pomorskiego (1604), kujawsko - pomorskiego 
(1567), łódzkiego (1360), podkarpackiego (1334), warmińsko - mazur-
skiego (1002), zachodniopomorskiego (899), lubelskiego (834), lubu-
skiego (747), świętokrzyskiego (576), opolskiego (564), podlaskiego 
(473). 390 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzu-
pełnione przez inspekcję sanitarną. 

22.03.2021 Aktualna sytuacja  
pandemiczna w GK Enea. 

W związku z rosnącą liczbą zakażeń i zaostrzeniem restrykcji sanitar-
nych w całym kraju, Sztab Kryzysowo-Koordynacyjny w Enei zale-
ca, w okresie od 20 marca do 5 kwietnia, jak najszersze wykorzy-
stanie 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 możliwo-
ści organizacyjnych świadczenia pracy w trybie „home office" albo, 
gdy z uwagi na charakter pracy i realizowane zadania, wymagana jest 
obecność w miejscu pracy. 
Do tej pory w naszej Grupie zachorowało 2 163 osoby, mamy już 1 
971 ozdrowieńców. W mijającym tygodniu 105 Pracowników otrzy-
mało pozytywne wyniki testu na koronawirusa. 53 osoby dołączyły 
do grona ozdrowieńców. 
Sytuacja w Enea Operatorze:-Liczba Pracowników objętych kwa-
rantanną GIS-38 ,-Aktualna liczba Pracowników ze stwierdzonym 
zakażeniem SARS-CoV-2-66,-Liczba Pracowników ze stwierdzo-
nym zakażeniem SARS-CoV-2 od początku-602  
Pamiętajmy o zachowywaniu zasad bezpieczeństwa również pod-

czas pracy zdalnej. W czasie obowiązywania zaostrzonych restrykcji 
ograniczajmy kontakty bezpośrednie do minimum i stosujmy się 
do nakładanych ograniczeń. Stale monitorujmy stan zdrowia – 
swój oraz najbliższych osób. Dbajmy o siebie. 
Źródło -Intranet Enea 
 

22.03.2021 Kontynuacja  
rozmów płacowych w Enea Serwis 

W Enea Serwis odbyło się drugie spotkanie dotyczące ustalenia 
polityki płacowej Spółki w 2021r.  
Ze względu na obostrzenie sanitarne związane z pandemią koronawi-
rusa spotkanie odbyło się na zasadzie wideo-konferencji. Rozpo-
czynając spotkanie Prezes Ireneusz Rogowski poprosił żeby rokowa-
nia płacowe dotyczące podwyższenia płac zasadniczych  odłożyć 
na termin poświąteczny, a w dniu dzisiejszym uzgodnić wysokość 
nagrody na Święta Wielkanocne. Po krótkich negocjacjach ustalono 
wysokość nagrody identyczną jak w Enea S.A. (1000 zł.) Nagroda 
będzie przysługiwała wszystkim zatrudnionym na dzień dzisiejszy 
i pozostającym w zatrudnieniu w dniu wypłaty-26 marzec 2021 r. 
(proporcjonalnie do etatu). 
Inne tematy poruszone na spotkaniu: 
1. Nowa tabela płac zasadniczych na 2021 r. Wcześniejsze porozu-
mienia dotyczące dojścia do tabeli płac zasadniczych z Operatora 
przewidywały kilkuroczny okres dojścia do tej tabeli. W 2021 
zgodnie z w/w porozumieniem bowiązuje nowa tabela, z wyższymi 
widełkami płac zasadniczych. Czy strona pracodawcy dokonała 
niezbędnych przeszeregowań w celu dopasowania Pracowników 
do swoich kategorii zaszeregowania? W odpowiedzi usłyszeliśmy, 
że  jeszcze tego nie zrobiono. Na następnym spotkaniu płacowym 
stronie związkowej zostaną przedstawiona analiza, ilu Pracowni-
ków nie mieści się w swoich kategoriach i ile będzie kosztować 
dopasowanie ich do kategorii. 
2.Ekwiwalent za pranie na naprawę odzieży roboczej. Na ostatnim 
spotkaniu strona pracodawcy nie była w stanie zaproponować no-
wej wysokości ekwiwalentu. Czy dzisiaj możemy poznać tą wyso-
kość ? Temat ponownie przesunięto na następne spotkanie. 
3. Pandemia przestrzeganie obostrzeń. Prezes J. Rogowski zaape-
lował do wszystkich o przestrzeganie zarządzeń i zaleceń związa-
nych z przestrzeganiem rygorów sanitarnych w czasie  pandemii. 
Podkreślił, że w tym temacie przewidywane są kontrole. 
Na zakończenie wszyscy uczestnicy wideokonferencji w związku ze 
zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi złożyli sobie życzenia. 
 

23.03.2021 Pandemia wyraźnie  
zmniejszyła zainteresowanie odbiorców  

zmianą sprzedawcy prądu. 
Zgodnie z danymi Urzędu Regulacji Energetyki w ciągu 13 lat libera-
lizacji rynku sprzedawcę zmieniło 904 tys. odbiorców, z czego 688 
tys. to odbiorcy indywidualni, a 216 tys. - odbiorcy przemysłowi i 
biznesowi. Pandemia wyraźnie zahamowała ten proces. W paź-
dzierniku 2020 roku zainteresowanie zmianą było o jedną trzecią 
mniejsze niż rok wcześniej (1534 vs. 4250). W listopadzie nieco 
wzrosło, sprzedawcę zmieniło 1,9 tys. klientów indywidualnych. 
W Polsce mamy ok. 17,8 mln odbiorców końcowych energii elek-
trycznej, z czego ponad 15,1 mln to odbiorcy z grup taryfowych G 
(gospodarstwa domowe). 
Grupy A i B stanowią odbiorcy zasilani z sieci wysokiego i średniego 
napięcia i są to tzw. odbiorcy przemysłowi, natomiast do grupy C 
należą odbiorcy przyłączeni do sieci niskiego napięcia, pobierający 
energię elektryczną dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, 
tzw. odbiorcy biznesowi. 
Z danych Agencji Rynku Energii wynika, że w 2020 roku udział 
węgla w miksie energetycznym spadł do rekordowo niskiego po-
ziomu 70 proc. To najmniej w ponad stuletniej historii polskiej 
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elektroenergetyki. Rośnie natomiast energia pozyskiwana z gazu, 
wiatru i fotowoltaiki, przy czym elektrownie słoneczne dostarczyły o 
176 proc. więcej energii r/r. Wciąż jednak zdecydowana większość 
energii w Polsce wytwarzana jest z węgla, a rosnące ceny surowca i 
wyższe ceny uprawnień do emisji CO2 powodują wzrost cen prą-
du. W tym roku - zgodnie z zatwierdzonymi przez URE taryfami - 
rachunki gospodarstw domowych są o 9-10 proc. wyższe niż w 
2020 roku. 
Ekonomiści Polskiego Instytutu Ekonomicznego podają, że pro-
gnozy dla Unii Europejskiej, według różnych źródeł, zakładają 
wzrost cen o 30-40 proc. do 2030 roku. W Polsce skala podwyżek 
może być jeszcze większa. 
 

23.03.2021 Negocjacje płacowe w Enea Pomiary. 

W Enea Pomiary kontynuowano rozmowy , których celem jest 
uzgodnienie zasad polityki płacowej w Spółce na 2021 r.  
Ze względu na sytuację pandemiczną, rozmowy toczyły się tylko w 
trybie wideo-konferencyjnym. Negocjacje płacowe skupiły się tylko 
na uzgodnieniu wysokości premii na Święta Wielkanocne. Po krót-
kich negocjacjach uzgodniono wysokość premii na takim samym 
poziomie jak w Enea S.A. -1000 zł. Premię otrzymają proporcjo-
nalnie do etatu wszyscy zatrudnieni na dzień zawarcia uzgodnie-
nia. Termin wypłaty określony został na najkrótszy w jakim bę-
dzie mogła to zlecenie zrealizować spółka Enea Centrum. ( najpóź-
niej 30 marca 2021 r. najbardziej prawdopodobną datą jest 26 
marca 2021 r.) 
Podczas spotkania poruszono jeszcze temat  aktualizacji zapisów 
Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP).  Zespół spotkał 
się dwa razy, pandemia skutecznie uniemożliwia dalsze pra-
ce.  Propozycje złożone przez NSZZ Solidarność  dalej czekają na 
ich rozpatrzenie. 
Na zakończenie negocjacji wszyscy złożyli sobie życzenia Zdro-
wych i Spokojnych Świąt Wielkanocnych. 
Szczegóły rozmów do uzyskania w siedzibach NSZZ Solidarność. 
 

23.03.2021 Spotkanie Płacowe w Enea Trading  
W dniu 23 marca 2021 roku spotkaliśmy się z Zarządem Enea 
Trading w sprawie premii, której wypłata we wszystkich Spółkach 
GK Enea zostało zadeklarowane podczas spotkania z Zarządem 
Enea S.A. 
Mimo tej wyraźnej deklaracji Zarząd Enea Trading rozpoczął negocja-
cje mające na celu pogorszenie warunków premii dla Pracowników 
spółki. Na szczęście spotkanie zakończyło się w sposób satysfakcjonu-
jący: 
1.Uzgodniono przyznanie Pracownikom Spółki jednorazowego 
świadczenia pieniężnego w wysokości 1000 zł brutto proporcjonal-
nie do wymiaru etatu, które zostanie wypłacone przez Spółkę w 
terminie do dnia 01.04.2021 r.  
2.Uprawnionymi do tego jednorazowego świadczenia pieniężnego są 
Pracownicy zatrudnieni w Spółce na dzień zawarcia Porozumienia, tj. 
na dzień 23.03.2021 r., z wyłączeniem pracowników przebywających 
na dzień zawarcia porozumienia na urlopach bezpłatnych, w tym wy-
chowawczych. 
Porozumienie zostało w ramach toczących się negocjacji płacowych. 
NSZZ Solidarność oraz pozostałe związki zawodowe zastrzegły, że 
nie kończy ono negocjacji płacowych i nie wyczerpuje roszczeń płaco-
wych w roku 2021, a termin następnego spotkania w ramach tych 
negocjacji zostanie określony w trybie roboczym. 
 

24.03.2021 Nie tylko o płacach w Enea Centrum 
 
Kolejną Spółką, która kontynuowała rozmowy dotyczące ustalenia 
polityki płacowej w 2021 r. była Enea Centrum. Ze względu na 
panującą pandemię rozmowy prowadzono w trybie mieszanym 
(zdalnie i stacjonarnie ) Spotkanie rozpoczął Prezes Dariusz Szym-

czak, skierował prośbę do strony związkowej o odłożenie na okres 
poświąteczny rozmów dotyczących podwyższenia płac zasadni-
czych i skupieniu się w dniu dzisiejszym na uzgodnieniu wysokości 
premii na Święta Wielkanocne. Po tym wstępie Prezes oddał głos 
nowym Członkom Zarządu- Krzysztofowi Adamkiewiczowi i 
Krzysztofowi Dembińskiemu , którzy w krótkich wystąpieniach 
przedstawili się stronie społecznej. 

Po powrocie do rozmów płacowych skupiono się na negocjacjach 
związanych z premią Świąteczną. Kwotę podwyżki (identyczna 
jak u „mamusi”) uzgodniono w miarę szybko. Dłuższe negocjacje 
dotyczyły tego, kto ma być uprawniony do premii. Ostateczne 
strona pracodawcy przyjęła argumentację strony związkowej i 
premię otrzymają wszyscy zatrudnieni na dzień dzisiejszych 
uzgodnień. Wypłata nastąpi nie później niż 31 marca 2021 r. 

Uzgodniono też wstępny termin kontynuacji negocjacji płacowych 
-15 kwiecień 2021 r. 
Inne tematy poruszone na spotkaniu: 
1. Porozumienie o stosowaniu Zakładowego Układu Zbiorowego 
Pracy (ZUZP). Strona pracodawcy nawiązując do wcześniejszych 
rozmów wyraziła gotowość pracy nad w/w porozumieniem. Popro-
szono Organizacje Związkowe  o delegowanie swoich przedstawicieli 
do prac w zespole, który zostanie powołany do przygotowania projek-
tu porozumienia o stosowaniu ZUZP. 
2. Pandemia -praca Biur Obsługi Klienta (BOK). W związku z 
częstymi zakażeniami w BOK oraz kolejnymi rekordami zachoro-
wań w kraju , strona społeczna zaproponowała zamknięcie BOK-
ów (obsługa tylko przez Internet i telefon). W odpowiedzi usłyszeli-
śmy, że BOK-i z licznymi przypadkami zachorowań były już zamy-
kane. Dalsze kroki w tym zakresie związane będą z obostrzeniami 
jakie zapowiada rząd  od 27 marca 2021 r. 
3.Kwarantanna osób pracujących na umowach „śmieciowych”. 
Dostaliśmy sygnały, że Osoby takie nie zgłaszają przypadków za-
każenia się Covidem  i nie poddają się testom. Powodem takiego 
działania jest brak świadczeń chorobowych. Pracując w naszych 
placówkach zarażają innych Pracowników. Strona pracodawców 
nie znała takich faktów- sprawdzi je. 
4. Uzupełnienie rozliczenia finansowego za 2020 r. Strona społeczna 
poprosiła o przesłanie następujących danych :-średnia płaca zasadni-
cza, średnia płaca, średnie zatrudnienie, zatrudnienie w grudniu, 
liczba osób zatrudnionych na umowach „śmieciowych” (innych 
niż umowa o pracę). 
5.Zmiana nazewnictwa niektórych stanowisk. Do strony społecznej 
dotarły informacje o planowanych zmianach. W odpowiedzi usłyszeli-
śmy, że zmiany takie są planowane a spowodowane są: - zmianą 
struktury organizacyjnej,- ujednoliceniem nazewnictwa, -
ograniczeniem  liczby stanowisk i SAP-em. Pracownikom, których 
będzie dotyczyła zmiana zostaną wręczone Porozumienia Zmienia-
jące. Jak nas zapewniono ujednolicenie nazewnictwa nie będzie wią-
zało się ze zmianą warunków pracy i płacy. Strona społeczna za-
rzuciła stronie pracodawcy brak odpowiedniej komunikacji w tym 
temacie. 
Na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkania złożyli sobie życze-
nia Świąteczne, większość z nich dotyczyła zdrowia oraz powrotu 
do normalności… 
 

25.03.2021 Rozmowy płacowe w Enea Logistyka 
 

Spółka Córka Enea Operatora-Enea Logistyka kontynuowała 
rozmowy płacowe. Obostrzenie pandemiczne spowodowały koniecz-
ność rozmów w trybie wideo-konferencyjnym. 
Rozpoczynając spotkanie Prezes Sławomir Hinc poinformował, że 
proponuje rozmowy dotyczące podwyżek płac kontynuować po 
Świętach Wielkanocnych, a dzisiaj skupić się na uzgodnieniu wy-
sokości Świadczenia Świątecznego. Zgodnie z rekomendacją 

(Ciąg dalszy ze strony 13) 

(Ciąg dalszy na stronie 15) 

str.14 / Pod Napięciem 225 / 3 / 2021 



„Babci” strony uzgodniły sugerowaną wysokość w/w nagrody-
1000 zł. Uprawnieni do niej będą wszyscy Pracownicy zatrudnieni 
na dzień dzisiejszy. Przelewy na konta zostaną dokonane 29 marca 
2021 r. 

Inne tematy poruszone podczas spotkania: 
1. Wysokość ekwiwalentu za pranie i naprawę odzieży roboczej w 
sezonie 2021 . Zarząd zaproponował ekwiwalent w wysokości 27 zł. 
przedstawiciele NSZZ Solidarność zaproponowali kwotę 30 zł. 
Zarząd sprawdzi jak to wygląda w „Matce” i w przyszłym tygodniu 
da odpowiedź na naszą propozycję. Nowy ekwiwalent byłby nali-
czany od kwietnia 2021 r. 
2.Premia na drugie półrocze 2020 r. Zarząd po konsultacjach z 
Dyrektorami Pionów oraz poznaniu budżetu na 2021 r. rozważy 
wypłatę takiej premii. 
Na koniec spotkania wszyscy złożyli sobie Życzenia związane ze 
Świętami Wielkanocnymi. 
 

25.03.2021 Rozmowy o płacach,  pandemii i  
 profilaktyce w Operatorze. 

Po miesięcznej przerwie największa Spółka w GK Enea  konty-
nuowała rozmowy, których celem jest uzgodnienie zasad polityki 
płacowej w Enea Operatora w 2021 r. Pandemia oraz obostrzenia z 
nią związane wymusiły tryb rozmów-wideo-konferencja. 
Rozpoczynając rozmowy Prezes Andrzej Kojro nawiązał do aktual-
nej sytuacji w kraju, jak stwierdził trzecia fala pandemii-dzienny 
rekord zachorowań na COVID wymusza na nas wszystkich stoso-
wanie obostrzeń, które pozwolą nam odwrócić tą niekorzystną 
tendencję wzrostu zachorowań. Uczestnicy spotkania minutą ciszy 
uczcili ofiary pandemii w ty również Naszych Pracowników oraz 
Członków Naszych Rodzin.  
Po tym wstępie powrócono do negocjacji płacowych, które zgodnie 
z art. 48 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy skupiły się na usta-
leniu wysokości nagrody na Święta Wielkanocne. Po krótkiej dys-
kusji, która głównie dotyczyła przyszłych negocjacji podwyżek 
płac zasadniczych udało się uzgodnić wysokość nagrody w iden-
tycznej wysokości jak w Enea S.A. Wypłata nagrody proporcjo-
nalnie do etatu nastąpi 31 marca 2021 r. 
Termin następnych rozmów płacowych zostanie uzgodniony w 
trybie roboczym. Przewidywanych ich termin to druga połowa 
kwietnia 2021r. 
Inne tematy poruszane podczas spotkania:   
1. Praca w czasie pandemii. Strona społeczna poprosiła o informację 
dotyczącą liczby chorych w Operatorze oraz decyzji sztabów kry-
zysowych mających na celu ochronę Pracowników przed zakaże-
niem się koronawirusem. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że niestety 
podobnie jak w kraju w Operatorze widać wyraźny wzrost zacho-
rowań. Aktualnie u 79 Pracowników potwierdzono zakażenie, 
część z nich jest hospitalizowana, niestety kilku podłączonych jest 

do respiratorów.   230 Pracowników przebywa się na zwolnieniach 
chorobowych. Działania i decyzje sztabu kryzysowego: -w celu mini-
malizacji ryzyka zarażenia na najbliższe dwa tygodnie do niezbęd-
nego minimum ograniczono planowe działania eksploatacyjne. 
Brygady, które muszą pracować np. przy usuwaniu awarii pracu-
ją w stałych zespołach osobowych. Wszędzie gdzie to jest możliwe 
praca wykonywana jest zdalnie. Odwołano planowane szkolenia. 
Podróże służbowe ograniczono do niezbędnego minimum.  

2. Profilaktyka Sanatoryjna. Zarezerwowane limity skierowań do Sanato-
rium w Inowrocławiu nie zostały wykorzystane. (184 skierowań pozostało 
do wykorzystania). Rezerwy są we wszystkich Oddziałałch Dystrybucji. Po-
wodem takiej sytuacji jest pandemia . Strona pracodawcy zaproponowała by 
rozdysponowanie wolnych miejsc nastąpiło pod koniec czerwca. Po krót-
kiej dyskusji strona społeczna zgodziła się z tą propozycją. 
3.Urlop a kwarantanna. Pracownicy sygnalizują problem kierowania ich na 
urlopy wypoczynkowe w celu odbycia kwarantanny po kontakcie z osobą 
zakażona na COVID.  Czy Zarząd wydał takie dyspozycje kadrze kierow-
niczej? W odpowiedzi usłyszeliśmy, że Zarząd nie wydawał żadnych dyspo-
zycji w tym temacie. Kierownicy odpowiedzialni za  swoje komórki organiza-
cyjne sami podejmują takie i inne decyzje. Dyrektor HR Katarzyna Jarzę-
bińska podkreśliła, że problem jest złożony. Wielu Pracowników posiada 
jeszcze prawie całe zaległe urlopy za 2020 r. I wyżej wymieniony temat 
głównie dotyczy tych osób. 
Na zakończenie wszyscy uczestnicy wideo-konferencji z okazji zbliżających 
się Świat Wielkanocnych złożyli sobie życzenia, wśród których ze zrozu-
miałych względów większość dotyczyła zdrowia. 
Więcej szczegółów do uzyskania w siedzibach NSZZ Solidarność. 
 

26.03.2021 Covid zaostrzenie  
obostrzeń od 27 marca 2021 r. 

Nowe zasady bezpieczeństwa od 27 marca do 9 kwietnia 2021 r. 
Handel: -Wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o po-
wierzchni powyżej 2 000 m2 zostaną zamknięte. -Centra i galerie handlowe – 
tak jak obecnie – pozostają zamknięte, z wyjątkiem m.in.: sklepów spożyw-
czych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni. 
Oprócz tego w placówkach handlowych na targu lub poczcie będą obowiązy-

wały nowe limity osób:  -1 osoba na 15 m2 – w sklepach do 100 m2, -1 osoba 
na 20 m2  – w sklepach powyżej 100 m2. 
Kult religijny -Od 27 marca, w miejscach kultu religijnego będzie obowiązy-
wał nowy limit osób – na 1 osobę będzie musiało przypadać 20 m2. Bez 
zmian pozostaje obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowywanie 1,5 m 
odległości od innych osób. 
Salony fryzjerskie i kosmetyczne -Od 27 marca zakaz działalności obejmie 
także salony fryzjerskie, urody i kosmetyczne w całej Polsce. 
Żłobki i przedszkola tylko dla medyków. -Ze względu na bezpieczeństwo 
dzieci i rodziców, zamknięte zostaną żłobki i przedszkola. Wyjątkiem będzie 
sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządko-
wych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej). Rodzice będą 
mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. 
Sport – tylko zawodowy- Działalność obiektów sportowych zostanie ograni-
czona wyłącznie do sportu zawodowego. Wszelkie wydarzenia będą mogły się 
odbywać bez udziału publiczności. 
W Święta Wielkanocne zostańmy w domu-Trudna sytuacja związana z CO-
VID-19 wymaga ograniczenia naszej aktywności społecznej – także podczas 
zbliżających się Świąt Wielkanocnych. W okresie świąt powinniśmy więc 
ograniczyć nasze kontakty wyłącznie do najbliższych domowników, a ewentu-
alne spotkania przełożyć na inny, bardziej bezpieczny czas. 
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Praca zdalna – wszędzie tam, gdzie można- W całym kraju zalecamy także 
pracę on-line – wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Pamiętaj o zachowaniu 
dystansu, dezynfekcji rąk, noszeniu maseczki i częstym wietrzeniu pomiesz-
czeń. Jeśli masz telefon komórkowy, poproś bliskich o zainstalowanie aplikacji 
STOP COVID ProtegoSafe, która powiadomi Cię o możliwym kontakcie z 
osobą zarażoną. 

Pozostałe ograniczenia – bez zmian 
Pozostałe zasady bezpieczeństwa nadal obowiązują: -Edukacja – uczniowie 
wszystkich klas szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, słuchacze 
placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego, 

uczą się zdalnie. -Hotele – obiekty pozostają zamknięte (z wyjątkiem m.in. 
hoteli robotniczych, a także np. dla medyków, kierowców wykonujących trans-

port drogowy czy żołnierzy. -Kultura – wciąż zamknięte będą teatry, kina, 

muzea i galerie sztuki. -Sport – zamknięte pozostają m.in. siłownie, kluby 
fitness, stoki narciarskie, baseny, sauny i solaria. 

 

27.03.2021 Zmarł  
Paweł Racinowski 

Dotarła do nas tragiczna wiadomość, że 26 
marca 2021 r. przegrał walkę z korona-
wirusem Dyrektor Rejonu Dystrybucji 
Choszczno Paweł Racinowski. Paweł był 
z nami od 1 czerwca 2019 r. kiedy objął 
wspomnianą wyżej funkcję Dyrektora. 
Paweł Racinowski wychował się w Widu-
chowej, lecz całe dorosłe życie spędził w 
Gryfinie, w styczniu Skończył 58 lat. 
Po raz kolejny cisną się na usta słowa 
Ks. Jana Twardowskiego: 

"Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą 
zostaną po nich buty i telefon głuchy" 

Uroczystości pogrzebowe Ś.P. Pawła Racinowskiego odbyły się  31 
marca 2021 r.  na Cmentarzu Komunalnym w Gryfinie. W pogrze-
bie uczestniczyła rodzina, przyjaciele, sąsiedzi,  koleżanki 
i  koledzy nie tylko z pracy oraz przedstawiciele NSZZ Solidarność 
-związku do którego Zmarły Należał.  W ostatniej drodze Pawła 
uczestniczył również Poczet Sztandarowy Organizacji Podzakłado-
wej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wielkopolski. 

Anielski orszak niech twą duszę przyjmie, 
Uniesie z ziemi ku wyżynom nieba, 
A pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi, 
Aż przed oblicze Boga Najwyższego. 
 

29.03.2021 Aktualna sytuacja 
 pandemiczna w naszej Grupie  

W ostatnim tygodniu 98 Pracowników naszej Grupy otrzymało pozytywne 
wyniki testu na koronawirusa. Do tej pory w całej Grupie zachorowało 2 
261 osób. Mamy 2 045 ozdrowieńców, do tego grona w ciągu ostatnich sied-
miu dni dołączyły 74 osoby. Sytuacja epidemiczna w naszej Grupie pozostaje 
stabilna. Nowe zachorowania nie mają wpływu na bieżące funkcjonowanie 
poszczególnych Spółek. 
Przypominamy, że Sztab Kryzysowo-Koordynacyjny w Enei zaleca jak 
najszersze wykorzystanie możliwości świadczenia pracy zdalnej przez 
pracowników naszej Grupy. Ze względu na zapewnienie ciągłości realizowa-
nych procesów biznesowych, między innymi związanych z produkcją i dystry-
bucją energii elektrycznej, część Pracowników Grupy będzie nadal świad-
czyć pracę w trybie stacjonarnym. Praca stacjonarna jest również możliwa 
w przypadkach, gdy Pracownik nie ma możliwości organizacyjnych świad-
czenia pracy w trybie „home office" albo, gdy z uwagi na charakter pracy i 
realizowane zadania, wymagana jest obecność w biurze. 

Rosnąca dynamika zachorowań w całym kraju ponownie wymusiła zaostrze-
nie restrykcji sanitarnych. Dla własnego bezpieczeństwa stosujmy się do 
nich, jeśli to możliwe, ograniczajmy do minimum kontakty społeczne. Sku-
teczna walka z koronawirusem jest możliwa wyłącznie dzięki naszemu 
odpowiedzialnemu zachowaniu i przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa. 
Przypominamy również o obowiązku informowania przełożonych o niepo-
kojących objawach i zmianach naszego stanu zdrowia, odbywanej kwaran-
tannie, nałożonej izolacji domowej. 
Dbajmy o swoje zdrowie. W miarę możliwości, z zachowaniem zasad bezpie-
czeństwa, korzystajmy z okazji do spacerów na terenach zielonych. Nie zapo-
minajmy o kondycji fizycznej.  
Źródło intranet Enea. 

Wspomnienia Naszego Kolegi  
z pobytu w szpitalu  „covidowym” 

Pierwsze objawy choroby Covid –19 skojarzyłem sobie po 10 dniach będąc w 
domu. Tele-porada lekarska uświadomiła mi że zaatakował mnie virus (była 
godzina ok.10) . Tradycyjnie ostry kaszel , brak smaku i węchu, temperatura, 
osłabienie i  ból głowy  i 11 dni bez żadnego jedzenia .Do szpitala zawiozła 
mnie karetka ,,covidowa’’ z trudnościami oddychania ,wysokim ciśnieniem i 
niska saturacja wahająca się w granicach 88-90 % (saturacja jest terminem 
określającym ilość związanej we krwi hemoglobiny z molekularnym tlenem 
do całkowitej ilości hemoglobiny w organizmie. Człowiek do życia potrzebuje 
odpowiedniej ilości tlenu.) Nie łatwo było dostać się  na wolne łóżko w szpita-
lu ...I pierwszy szok !-procedury są okropne-mój lekarz rodzinny szukał wol-
nego miejsca na oddziale covidowym i wówczas zostałem przetransportowany 
do szpitala. ....Dotarłem dopiero ok. godz.19  Duża ilość pacjentów cho-
rych,  kaszlących ,,płucami” cierpiących tak głośno że w salach nie było 
ciszy...Wszyscy   których widziałem byli podłączeni pod tlen....on ratował nam 
życie i zdrowie...Nikt za żadne skarby nie oddał by łyka tlenu innej osobie 
bo...każdy walczył ...każdy na swój sposób aby dotlenić  swój organizm pełny-
mi płucami chcąc jak najwięcej mieć go tylko dla siebie .Oczywiście tlenu nie 
brakowało...ale strach był. Dostałem się na sale dwuosobową na której leżał 
starszy pan i z wielkim trudem oddychał...kontakt z nim był utrudniony ...on 
spojrzał mnie ..ja na niego i tyle było ,,rozmowy’’. Covid zaatakował jemu 
układ nerwowy ...bardzo się denerwował oddychał bardzo ciężko miał proble-
my w wymową  Tradycyjnie wkuli się wenflonem w moje ramię  i duże strzy-
kawki płynów  dostały się do mojego obiegu krwi... później  kroplówki.. 
O godzinie 2.30 w nocy  buteleczka była pusta a ja pod tlenem z rurką w żyle 
wstałem z łózka i szukałem pomocy...byłem cały mokry...moja pościel również 
kleiła się od potu...leżałem przez jakiś czas w kleistej,  wilgotnej piżamie i 
pościeli . Uderzenie strachu...gorączka nie ustępuje, błędnik wariuje a ja w 
korytarzu z rurką i butelka  podłączoną do wenflonu szukałem pomocy...Krew 
cofnęła się do całej długości rurki a ja usiadłem na głównym  korytarzu i 
czekałem na cud....może ktoś mnie usłyszy, zobaczy, nie miałem siły iść wołać 
o pomoc...Nie wiem jak długo to trwało ale widziałem przez mgłę pielęgniarkę 
która wystraszona biegnie w moją stronę..(Pamiętam co powiedziałem)..-.nie 
chcę waszego łóżka, tlenu ani żadnych kroplówek.......poproszę o  czarny 
worek ...ja się nim przykryję i tak mi będzie dobrze....... 
Nie pamiętam jak się znalazłem na swoim łóżeczku przebrany w czystą pościel 
i drugą suchą pidżamę podłączony do następnej kroplówki. 
I tu cud !!! Rano o 04.00 pobudka.. sprawdzenie saturacji ,później ciśnienie 
itp. itd...w pełni obudziłem się z niedowierzaniem ...ból ustąpił, załapałem 
pana Boga za nogi i już go nie puszczę... Myślę sobie....czas wraca do domu....
(wówczas na pewno nie myślałem logicznie) Bo badania dopiero się zaczęły. 
Leżałem tak w łóżku  4 dni i noce i dotleniałem organizm –byłem w raju. 
Popołudniu zabrali mojego kolegę na inna salę gdyż stan jego zdrowia pogar-
szał się z godziny na godzinę. Tego samego dnia następny pacjent już zajął 
wolne miejsce. Wysportowany, szczupły z poczucie humoru P. Bogdan opo-
wiedział swoją historie  jak całą rodzinę zaraziła szwagierka którą wziął na 
noc do domu Brak maseczki, zaufanie i wspólne posiłki zmieniło jego i jego 
rodzinę w koszmar. 
Kto by się spodziewał—po dwóch dniach nie potrafił się sam pod-
nieść ,założyłem jemu klapki a dojście do toalety z moją pomocą sprawiało 
ogromną trudność. Zabrali P. Bogdana na inną oddział. Wieczorem przy-
wieźli  Edmunda-ostre zapalenie płuc. 
Jego płuca było słychać na korytarzu –bardzo się męczył, kaszlał w wielkim 
bólem i wysiłkiem .Bardzo chciał wracać do zdrowia . 
Oczywiście tlen, kroplówki itp. towarzyszyły jemu non-stop. Bardzo się 
bał...co nie wpłynęło pozytywnie na mój stan zdrowia. 
Dowiedziałem się że  przywieźli mojego kolegę  z  (…) w ciężkim sta-
nie...podłączyli go do respiratora... następnego dnia Ryszard odszedł...za 
tydzień pogrzeb 
Chciałem już wracać do domu ...moja psychika była na granicy wytrzymało-
ści . Chyba zbyt wiele w krótkim czasie zaobserwowałem, spostrze-
głem ...bałem się o swój stan psychiczny. 
Po dziesięciu dniach zostałem wypisany ze szpitala z pełnym workiem wrażeń, 
przykrych  doświadczeń oraz szacunkiem do wszystkiego co mnie otacza. 
Obecnie jestem na zwolnieniu lekarskim i powoli dochodzę do pełni zdrowia z 
nadzieją że nigdy już nie odwiedzę oddziału  covid. 
Szlag mnie trafia jak widzę ludzi na ulicy, w miejscach użyteczności publicz-
nej osoby chodzących bez maseczek nie zachowując  
dystansu ... 
...Czy naprawdę należało by wszystkich zebrać i zrobić spacer po oddziale 
covidowym??? 
 
Zbyszek z Oddziału Dystrybucji Gorzów Wielkopolski. 
 
Dziękujemy Zbyszkowi za podzielenie się z nami tymi wspomnieniami. 
Zachęcamy innych do naśladownictwa. 
Łamy Naszego Biuletynu są dla Was otwarte- zapraszamy.  

(Ciąg dalszy ze strony 15) 
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2003 r. Essen -Grupa P –5 wizytuje Niemiecką Energetykę 

-6,38 zł.–wartość akcji Enea na dzień 1.04.2021 r. godz. 10,43 

-6,5 %- stopa bezrobocia w lutym 2021 r. Liczba osób bezrobot-

nych w lutym 2021r wyniosła -1.099,5 tys. osób bezrobotnych. 
W porównaniu do stycznia 2020 r. - wzrosła o 9.1 tys. osób. 

-666,9 mln zł. zysku EBITDA miała Grupa Enea miała w 
czwartym kwartale 2020 r. Wynik EBITDA w poszczególnych 
obszarach działalności- Wydobycie: 145 mln zł,- Wytwarzanie: 
321 mln zł,- Dystrybucja: 319 mln zł,- Obrót: strata 74 mln zł. 

-2,2 mld zł. strata netto Grupy Enea za  cały 2020 r. Strata 
to głównie wynik odpisu na Enea Wytwarzanie w wysokości 2,881 
mld. zł. o którym Enea poinformowała w lutym 2021 r. 

-141 mld. zł. -koszt programu (500+) po 5 latach jego funkcjo-
nowania. 

-1250 zł. brutto (1069 złotych netto)-wysokość 13 emerytury 
w 2021 r.( wartość najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca 
danego roku).  
-1250 zł. brutto -wysokość 14 emerytury dla osób których eme-
rytura nie przekracza 2900 zł. Emeryci i renciści pobierający świad-
czenie w wysokości powyżej 2900 zł, stosowana będzie zasada 
"złotówka za złotówkę", a więc czternasta emerytura będzie  
pomniejszana o kwotę przekroczenia. 

-7,9 miliona osób, czyli większość upoważnionych do otrzymywa-
nia czternastej emerytury, dostanie wypłatę w pełnej wysokości.  

Ze świadczenia ma skorzystać ogółem 9,1 miliona osób.  
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