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SMUTNE KWIETNIOWE ROCZNICE 

"Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą"  

2  KWIECIEŃ 2005 R. 

 10.04.2010         SMOLEŃSK 

   ŚP Zbyszek Kunik       ŚP Michał Saganowski 

KORONAWIRUS RAPORT 30.04.2021 

• liczba zachorowań w Polsce: 
2 792 142 (+6 796) 

• liczba zgonów w Polsce:     
67 502 (+429) 

• liczba ozdrowieńców w   
Polsce: 2 496 810 

• liczba szczepień wykona-
nych w Polsce:                     
11 470 800 (+374 948) 

• liczba zachorowań na    
świecie: 150 536 843 

• liczba zgonów na świecie:       
                     3 166 029 

Covid 19- luzowanie               
obostrzeń  str. 14  



Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
 

1.04.2021 -621 zgonów i nowy rekord zakażeń  
koronawirusem w Polsce  

W ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano 35 251 nowych zaka-
żeń koronawirusem - to nowy dobowy rekord. Zmarło 621 cho-
rych z Covid-19. (130 zmarło z powodu Covid-19, a 491 z powodu 
współistnienia Covid-19 z innymi chorobami).  
Aktualnie zajętych jest ponad 3,1 tys. respiratorów i ponad 31 tys. 
łóżek covidowych. Od początku epidemii w Polsce odnotowano 
2 356 970 zakażeń  koronawirusem. Zmarło 53 665 pacjentów,  
a 1 882 179 wyzdrowiało.  
 

1.04.2021 Nowy Emeryt  
Kazimierz Burzyński 

 
Do szczęśliwców, którzy doczekali emerytu-
ry w GK Enea dołączył Młodszy Specjali-
sta ds. majątku sieciowego z Rejonu Dys-
trybucji Gorzów Wlkp.-Kazimierz Bu-
rzyński. Młody emeryt zasłużył jak mało kto 
na emeryturę-przepracował w sumie 45 lat 
z czego 42 w energetyce.  

Niestety pandemia koronawirusa uniemożliwiła spotkanie się w 
szerszym zakresie ( dwa terminy pożegnania nie doszły do skut-
ku). Z tych powodów zaprosiliśmy Kazimierza do siedziby związku 
by chociaż symbolicznie przy kawie zakończyć jego pracę  
zawodową. 

Okolicznościowe spotkanie upłynęło w miłej i sympatycznej atmos-
ferze, były wspomnienia, życzenia i prezenty. Kazimierz zadeklaro-
wał wolę kontynuacji członkowska po przejściu na zasłużoną eme-
ryturę w coraz większym Kole Emerytów i Rencistów. W ten spo-
sób Będzie kontynuował swoją przygodę z NSZZ Solidarność, 
związku do którego należy od jego powstania w 1980 r. 

Kazimierz zadeklarował spotkanie w szerszym gronie jak poradzi-
my sobie z koronawirusem, trzymamy za słowo.   

Tą drogą przyłączamy się do życzeń 
-100 LAT NA EMERYTURZE. 

 
1.04.2021 Świąteczna wideokonferencja  

w Operatorze. 

Tradycję spotkań świątecznych Zarządu Operatora w poszczegól-
nych Oddziałach Dystrybucji już drugi rok z rzędu przerwał  
Covid 19, dlatego okolicznościowe spotkanie zastąpiono wideokon-
ferencją. Zarząd zaprosił do udziału w spotkaniu naszych przedstawi-
cieli w Radach Nadzorczych Enea S.A. i Operatora, Kadrę Kie-
rownicza Oddziału, przedstawicieli Organizacji Związkowych 
oraz Społecznej Inspekcji Pracy.  
Minuta ciszy w intencji ofiar pandemii rozpoczęła zebranie 
(niestety jest ich coraz więcej -w dniu dzisiejszym zanotowano 
najwięcej wykrytych przypadków koronawirusa w Polsce od  
początku pandemii -35251 Zmarło 621 osób).  

Za naszym pośrednictwem przekazano podziękowania dla Wszyst-
kich Pracowników Oddziału Dystrybucji Gorzów Wielkopolski za 
ciężką i odpowiedzialną pracę w 2020 r. Mimo pandemii wyniki 
Operatora są porównywalne z tymi osiągniętymi w 2019 r. 
Następnie złożyliśmy sobie Życzenia Świąteczne, wśród których 
najczęściej pojawiały się te dotyczące Zdrowych Świąt, pokonania 
Covida, powrotu do normalności. Jak podkreślono pandemia spowo-
dowała to doceniamy wcześniejsze więzi międzyludzkie, i tych  
więzi też nam bardzo brakuje. 
 

2.04.2021 Enea sprzedała swoje udziały  
w spółce PGE EJ 1 

 
Udziałowcy polskiej elektrowni jądrowej  ( w tym również Enea ) 
podpisali list intencyjny, który uruchomił proces negocjacji w 
sprawie sprzedaży udziałów w spółce odpowiedzialnej za projekt 
pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Udziałowcy zawarli umo-
wę sprzedaży ze Skarbem Państwa. Na jej mocy Skarb Państwa 
przejmie udziały w PGE EJ 1 o łącznej wartości 531,3 mln zł. 
Enea otrzyma 53,1 mln zł. 
Umowę podpisali: w imieniu Skarbu Państwa reprezentowanego 
przez Prezesa Rady Ministrów Piotr Naimski, pełnomocnik rządu 
do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej oraz przedstawi-
ciele wszystkich udziałowców w spółce PGE EJ 1: PGE, Enei, 
KGHM oraz Taurona.  

(Ciąg dalszy na stronie 3) 
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Podpisanie umowy sprzedaży udziałów w spółce PGE EJ 1 oznacza 
przejęcie przez stronę rządową całości inwestycji w pierwszą pol-
ską elektrownię jądrową. Ten nowy kierunek działania pozwoli pro-
jektowi przyspieszyć, jednocześnie otwierając spółkom energetycz-
nym nowe możliwości inwestowania w rozwój odnawialnych źró-
deł energii. Taki kierunek obrała również Enea, która przygląda się 
rynkowi i poszukuje nowych możliwości inwestycyjnych w zakre-
sie projektów wiatrowych i tych z segmentu fotowoltaiki oraz wy-
korzystania nowych technologii. 

 

 
 

2.04.2021  
Szesnasta rocznica 

śmierci  
Jana Pawła II 

 
 

2 kwietnia 2005 o 
godz.21.37 przestało bić 
serce  Jana Pawła II Pa-

pieża Polaka. Święty Jan Paweł II stawiał sobie i nam bardzo wy-
sokie wymagania , bo głęboko wierzył w człowieka. Własnym ży-
ciem najlepiej pokazał , ile może zdziałać jednostka obdarzona 
wielką pracowitością i wolą wypełnienia swego posłannictwa. 
Pontyfikat JP II ściśle wiąże się z historią Naszego Związku.  

Papież Polak zasiadał na Stolicy Piotrowej blisko 27 lat.  
Jego pontyfikat wywarł ogromny wpływ na losy Kościoła i świata. 
Bez Niego nie dokonałaby się przemiana Europy. Nie byłoby” 
Solidarności”. Nie runąłby mur berliński. Nie byłoby " aksamitnej 
rewolucji".   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po śmierci Papieża Polaka nic już nie było takie samo.  
Czas pomiędzy śmiercią a pogrzebem JP II wyzwolił w Polakach 
dawno niespotykaną jedność w bólu po śmierci Wielkiego Pola-
ka .Czas ten pod wieloma względami przypominał czasy sierpnia 
1980 r. (narodziny NSZZ Solidarność).   

1 maja 2011 roku. Jan Paweł II został beatyfikowany przez  
Benedykta XVI, a 27 maja 2014 kanonizowany przez papieża   
Franciszka.  
 

3.04.2021 Enea sponsorem IRONMAN Gdynia. 

Po raz pierwszy w historii Polski, legendarna rywalizacja na peł-
nym dystansie IRONMAN (3,8 km pływania, 180 km jazdy na 
rowerze, 42,2 km biegu) zadebiutuje w Gdyni 8 sierpnia 2021 ro-
ku. Już piąty rok z rzędu Enea będzie również sponsorem tytular-
nym zawodów na dystansie o połowę krótszym –  
Enea IRONMAN 70.3 Gdynia. 
 
" Kolejny rok z rzędu będziemy towarzyszyć zawodnikom gdyńskiego 
triathlonu. Tym razem na jeszcze dłuższym dystansie. Ogromny po-
dziw budzi w nas siła i determinacja zawodników, którzy przez tyle 
godzin będą walczyć ze swoimi słabościami na trasie zawodów. Z 
radością, jak co roku, będziemy dostarczać energii uczestnikom 
Enea IRONMAN Gdynia i Enea IRONMAN 70.3 Gdynia" – powie-
dział Paweł Szczeszek, prezes Enei.  

(Ciąg dalszy ze strony 2) 

Trzeci od lewej Rafał Mucha członek Zarządu Enea S.A. 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 
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Zawody Enea IRONMAN Gdynia oraz Enea IRONMAN 70.3 Gdy-
nia zaplanowano w weekend 6-8 sierpnia 2021 roku. Będzie to jedy-
na i niepowtarzalna okazja, by wystartować w pierwszym wyścigu w 
Polsce na legendarnym, pełnym dystansie. Wbiegając na linię mety, 
triathloniści będą mogli usłyszeć charakterystyczny okrzyk spikera: 
„You are an IRONMAN!”. Najlepsi będą mieli też szansę wywal-
czyć przepustkę na IRONMAN World Championship. Do zdobycia 
będzie 30 slotów na kultowe mistrzostwa rozgrywane w Kailua-Kona 
na Hawajach. 
The IRONMAN Group, właściciel marek IRONMAN, IRONMAN 
70.3 oraz 5150 Triathlon Series, to największy operator masowych 
imprez sportowych na świecie, obsługujący rocznie ponad 1 mln 
uczestników imprez ze swojego globalnego portfolio. W 2021 roku w 
Polsce odbędą się cztery wyścigi pod szyldem IRONMAN: 
- Citi Handlowy IRONMAN 70.3 Warsaw – 6 czerwca 2021; 
- Citi Handlowy 5150 Warsaw – 6 czerwca 2021; 
- Enea IRONMAN Gdynia – 8 sierpnia 2021; 
- Enea IRONMAN 70.3 Gdynia – 8 sierpnia 2021. 
Rejestracja do wszystkich imprez IRONMAN w Polsce odbywa się na 
platformie SlotMarket.pl. Aktualnie na listach startowych znajduje 
się niemal 4,5 tysiąca zawodników. 
Więcej informacji można znaleźć na: www.ironmangdynia.pl. 
 

6.04.2021 Enea jednym z operatorów  
ogólnodostępnych stacji ładowania w Polsce  

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wyznaczył firmy, które 
będą pełnić funkcję operatorów ogólnodostępnych stacji ładowa-
nia dla 8 polskich miast. Już wkrótce z ich usług będą mogli skorzy-
stać mieszkańcy Płocka, Olsztyna, Gorzowa Wielkopolskiego, Byd-
goszczy, Gdyni, Poznania, Koszalina i Lublina. 
Prezes URE wskazał firmy Enea, Energa Obrót i PGE Obrót jako 
dostawców usług ładowania. Oznacza to rozpoczęcie prac nad bu-
dową i wdrożeniem ogólnodostępnych stacji ładowania. Dotych-
czas były one budowane wyłącznie na zasadach komercyjnych. 
Gminy mają obowiązek wspierać rozwój infrastruktury ładowa-
nia. Ma to na celu zwiększenie zainteresowania społeczeństwa pojaz-
dami elektrycznymi. 
Ustawa o elektromobilności wskazuje minimalną liczbę punktów 
ładowania zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowa-
nia, która powinna się znaleźć w danej gminie. W przeciwnym razie 
gmina powinna opracować plan budowy dodatkowych stacji. Buduje 
je operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego 
(OSD), a Prezes URE decyzją administracyjną wyznacza dla tych 
stacji przedsiębiorstwo energetyczne, które będzie pełnić funkcję 
operatora ogólnodostępnej stacji ładowania oraz dostawcy usług 
ładowania. Obecnie większość takich stacji jest w trakcie planowania 
lub budowy. 

 
8.04.2021 Rekord zgonów na COVID-19 w Polsce  

8 kwietnia padł dotychczasowy rekord zgonów z powodu COVID-
19 w Polsce. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że na COVID-
19 zmarły 954 osoby. Okazuje się jednak, że nie wszystkie zgony 
miały miejsce w ciągu jednej doby. Ministerstwo Zdrowia tłuma-
czy, jak interpretować te szokujące dane. 

Resort zdrowia podał w czwartek 8 kwietnia informację o 27 887 no-
wych przypadkach zakażenia koronawirusem oraz o śmierci 954 
osób, które zmarły z powodu COVID-19 lub współistnienia CO-
VID-19 z innymi chorobami. To największa liczba zaraportowa-
nych zgonów od początku pandemii. 
Rekord zgonów. Ile osób zmarło na COVID-19 w ciągu doby? „Na 
tragiczny wynik dotyczący 954 zgonów składa się m.in. zaraportowa-
nie zgonów z okresu świątecznego - od Wielkiego Piątku aż do świą-
tecznego poniedziałku” - wyjaśnił rzecznik resortu zdrowia Woj-
ciech Andrusiewicz. 
Andrusiewicz podczas konferencji prasowej wskazał, że "954 zgony, 
które dzisiaj ogłaszamy, takiej liczby jeszcze nigdy nie podawaliśmy". 
Jak mówił, tendencja wzrostowa jest zawsze następstwem zwiększo-
nej liczby zakażeń, postępującej w ciągu tygodnia liczby hospitaliza-
cji i "właśnie kolejny tydzień, kolejne dwa tygodnie to jest niestety 
wzrost liczby osób, które nie poradziły sobie w walce z  
koronawirusem". 
„Na te 954 dzisiejsze ogłoszone zgony mamy w granicach 100 zgo-
nów z Wielkiego Piątku, mamy w granicach 130 zgonów z Wielkiej 
Soboty i 130 zgonów z Wielkiej Niedzieli. Jest to więc duża liczba 
954, ale ona też w pełni nie obrazuje tej ostatniej doby czy właściwie 
ostatnich dwóch dni, bo najczęściej to bieżące raportowanie dotyczy 
24 do 48 godzin i to jest ten standard” - powiedział Andrusiewicz. 
Od początku epidemii koronawirusa w Polsce zanotowano 2 499 
507 przypadków zakażeń SARS-CoV-2 oraz 56 659 zgonów z po-
wodu COVID-19 i z powodu współistnienia COVID-19 z innymi 
schorzeniami.  
 

9.04.2021 Praca Biur Obsługi Klienta  
w czasie pandemii. 

KM NSZZ Solidarność Enea wysłała do Zarządu Enea Centrum 
swoje stanowisko ws. pracy Biur Obsługi Klienta. 
Treść stanowiska: 
W związku z trzecią falą pandemii koronawirusa, oraz sygnałami 
pracowniczymi  dotyczącymi bezpieczeństwa pracy, zwracamy się z 
sugestią czasowego zamknięcia dla klientów Biur Obsługi Klienta 
(BOK) do czasu znacznego ograniczenia zakażeń w skali całego kra-
ju. Wiele firm posiadających BOK-i na obecnym poziomie zachoro-
walności w trosce o pracowników oraz klientów zawiesiło funkcjono-
wanie biur  w swoich placówkach i ograniczyło się do obsługi zdal-
nej. Temat zamknięcia BOK-ów z powodu dużej zachorowalności 
pracowników sygnalizowaliśmy już podczas spotkania 24 marca 
2021 r. Wtedy dostaliśmy odpowiedź, że Zarząd czeka na decyzje 
rządu związane z zaostrzeniem izolacji społecznej. Rząd  w dniach 
27.03-9.04.2021 wprowadził lockdown, pozamykano między innymi: 
hotele, salony fryzjerskie, galerie handlowe, siłownie i baseny. 
W dniu wczorajszym locdown został przedłużony do 18 kwietnia 2021  
Niestety zarząd Enea Centrum nie podjął decyzji w sprawie czasowe-
go zamknięcia stacjonarnych BOK-ów. 
Pracownicy zmuszeni zostali do przemieszczania się do innych placó-
wek  w których obsługa została przetrzebiona przez Covid 19. 
Naszym zdaniem takie działanie niepotrzebnie naraża zdrowie i życie 
naszych pracowników i klientów. 
Ponownie zwracamy się o zamkniecie na czas określony  BOK-ów. 
12.04.2021  dostaliśmy odpowiedź od Zarządu Enea Centrum. 
Treść odpowiedzi znajduje się na naszej stronie: 
-Menu-Aktualności 
 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 
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10.04.2021 Jedenasta rocznica  
Tragedii Smoleńskiej 

10 kwietnia 2010 r. o godz. 8.41 samolot Tu-154M z delegacją uda-
jącą się na obchody 70-lecia zbrodni katyńskiej w niewyjaśnionych 
do dziś okolicznościach  rozbił się pod Smoleńskiem. Zginęło 96 
osób, w tym prezydent Lech Kaczyński, jego żona Maria i wielu 
wysokich rangą urzędników państwowych i dowódców wojskowych. 
Pamiętnego dnia Polacy z Prezydentem Lechem Kaczyńskim na 
czele lecieli do Katynia, by złożyć hołd tysiącom rodaków zamordo-
wanych przez Stalina i jego służby. 

Niestety mimo, że od sześciu lat rządzi Zjednoczona Prawica wciąż 
niewiele wiemy co właściwie się stało pod Smoleńskiem. Rosjanie 
dalej nie przekazali nam wraku samolotu oraz oryginału czarnej 
skrzynki. Kłamstwa rozsiewane po 10 kwietnia 2010 r. do dziś za-
ciemniają obraz katastrofy oraz trują serca i umysły Polaków. 
Wierzymy, że przyjdzie czas na poznanie prawdy i ,że pozna-
my  kłamców i zdrajców. Przyjdzie taki czas…  
Wciąż pamiętamy i będziemy pamiętać o tej rocznicy. 
Jedenasta rocznica Tragedii Smoleńskiej z powodu pandemii ko-
ronawirusa była inna niż poprzednie, to nadal wyjątkowa.  
W Lubuskiem nie było uroczystej mszy i zgromadzeń, była za to 
pamięć, zaduma i modlitwa. To hołd ku czci 96 Polaków, którzy 
zginęli 10 lat temu w Smoleńsku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zbrodnia katyńska (w Polsce określenie równoznaczne ze słowem 
Katyń i las katyński) – wymordowanie na mocy decyzji Biura Poli-
tycznego KC WKP z 5 marca 1940 r. przez funkcjonariuszy 
NKWD na wiosnę tego roku przetrzymywanych w obozach na 
terytorium ZSRR nie mniej niż 21  
768 obywateli polskich – jeńców wojennych osadzonych w specjal-
nych obozach jenieckich NKWD w Kozielsku, Starobielsku i 
Ostaszkowie oraz osób cywilnych, aresztowanych i osadzonych w 
więzieniach na terenie okupowanym przez ZSRR Kresów 
Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej. W skład tej grupy wcho-
dzili zarówno oficerowie Wojska Polskiego – w tym pochodzący z 
rezerwy, jak i oficerowie i podoficerowie Policji Państwowej i 
KOP (zgrupowani w obozie w Ostaszkowie).   

W liczbie ofiar 
zawiera się wy-
mordowanie 
ponad 7 tys. 
osób aresztowa-
nych po 17 
września 1939 r. 
przez NKWD i 
przetrzymywa-
nych w więzie-
niach na terenie 
okupowanych 
przez ZSRR 
Kresów 
Wschodnich 
Rzeczypospoli-
tej Polskiej, 
niemających 
statusu jeńca, 
zamordowanych 

na podstawie tej samej decyzji Biura Politycznego KC WKP. Polscy 
jeńcy wojenni w  kwietniu i maju 1940 r. zostali  zamordowani a 
następnie  pogrzebani w zbiorowych mogiłach – w Katyniu pod 
Smoleńskiem,  Miednoje koło Tweru, Piatichatkach na przedmie-
ściu Charkowa i w przypadku 7 tysięcy ofiar w innych nieznanych 
miejscach. Zbrodnia była przeprowadzona w ścisłej tajemnicy, ale już 
w 1943 r. ujawniono zbiorowe groby w Katyniu (na Smoleńszczyźnie 
– terytorium ZSRR okupowanym w latach 1941-1943 przez III Rze-
szę), co dało początek wyżej wymienionemu terminowi. Zbrodnia, ze 
względu na jej ideologiczne umotywowanie względami klasowymi, a 

faktycznie narodowymi oraz masowość, jest 
według oceny prawnej Głównej Komisji Ści-
gania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskie-
mu – pionu śledczego Instytutu Pamięci Na-
rodowej uznawana za ludobójstwo (zbrodnię 
przeciwko ludzkości), w sprawie której jest 
od 30 listopada 2004 prowadzone śledztwo.  
 
Polska ocena prawna zbrodni jest odrzuca-
na przez Rosję. Jest to prawdopodobnie 
powodowane obawami, że takie uznanie 
umożliwiłoby żądanie odszkodowań dla 
rodzin ofiar, a sprawcy zbrodni nie mogli-
by być chronieni przedawnieniem. 
 

(Ciąg dalszy ze strony 4) 
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11.04.2021 Do prac rządowych zostanie  
skierowany rewolucyjny projekt dotyczący  

restrukturyzacji energetyki.  
 
"W przyszłym tygodniu do prac rządo-
wych skierujemy jako ministerstwo 
ogromny, rewolucyjny projekt restruk-
turyzacji energetyki, który zakłada 
przede wszystkim wydzielenie węglo-
wych elektrowni z dotychczas funkcjo-
nujących spółek" - zapowiedział 10 
kwietnia 2021 r. wicepremier i mini-
ster aktywów państwowych Jacek 
Sasin. 
10 kwietnia 2021 r.  w internetowej 
części wywiadu w radiu RMF FM 
wicepremier Sasin mówił o transfor-

macji energetyki w Polsce. "To jest proces wymagający bardzo wie-
lu inwestycji, bo przecież musimy zastąpić wyłączane bloki węglowe 
innymi źródłami energii, nie tylko OZE, ale również elektrowniami 
opartymi o gaz ziemny" - podkreślił. 
W ocenie wicepremiera ten proces będzie trwał do roku 2050. "W 
porozumieniu, które chcemy zawrzeć w umowie społecznej ze związ-
kami zawodowymi i partnerami społecznymi mówimy o roku 2049, 
jako tym roku, w którym odejdziemy od wytwarzania energii z wę-
gla" - sprecyzował Sasin. 
"W tym celu również są potrzebne zmiany strukturalne w energetyce, 
które realizujemy w tej chwili. W przyszłym tygodniu skierujemy jako 
ministerstwo już do prac rządowych projekt całej restrukturyzacji 
energetyki - ogromny rewolucyjny projekt, nad którym pracowaliśmy 
od wielu miesięcy" - zapowiedział Sasin. 
Według wicepremiera projekt ten zakłada przede wszystkim wydziele-
nie węglowych elektrowni z dotychczas funkcjonujących spółek i 
"stworzenie odrębnego podmiotu i danie tym samym spółkom skar-
bu państwa, energetycznym, takiego nowego oddechu - możliwości 
pozyskiwania finansowania również dla nowych inwestycji". 
Sasin, pytany wcześniej w RMF FM o węglowe spółki skarbu pań-
stwa, które w ub.r. zanotowały dość duże straty, zwrócił uwagę, że 
polityka klimatyczna UE "powoduje, że dzisiaj wytwarzanie energii 
elektrycznej z węgla jest niezwykle drogie. Zobrazuję to: dzisiaj wy-
tworzenie 1 megawata energii z węgla pociąga za sobą koszty opłat 
emisyjnych za emisję CO2, które są wyższe niż koszt paliwa, czyli to 
jest 130 zł płacimy za węgiel spalony, aby wytworzyć tę energię, a 
160 zł to opłaty klimatyczne" - zauważył minister. 
Dodał, że "opłaty klimatyczne ciągle rosną". "Polacy płaciliby po 
prostu ogromne rachunki za prąd, gdybyśmy w dalszym ciągu 
trwali przy węglu jako paliwie energetycznym. Eksperci wyliczyli, 
że za 10 lat te rachunki byłyby dla przeciętnego Kowalskiego o 250 
zł rocznie wyższe" - powiedział szef MAP. 
 

12.04.2021 Aktualna sytuacja  
pandemiczna w GK Enea 

W minionym tygodniu w naszej Grupie pozytywne wyniki testu na 
koronawirusa otrzymało 98 Pracowników. Do tej pory zachorowa-
ło 2 491 osób. Mamy 2 277 ozdrowieńców, do tego grona w ciągu 
ostatnich siedmiu dni dołączyły 123 osoby. 
Sytuacja w Enea Operatorze-Liczba Pracowników objętych kwa-
rantanną GIS- 47. Aktualna liczba Pracowników ze stwierdzonym 
zakażeniem SARS-CoV-2- 60. Liczba Pracowników ze stwierdzo-
nym zakażeniem SARS-CoV-2 od początku epidemii-779. 
Źródło Intranet Enea 
 

13.04.2021 Polska z niemal najwyższymi hurto-
wymi cenami prądu w UE w IV kw. 2020 r.  

W IV kwartale 2020 r. Polska miała niemal najwyższe w całej 
Europie hurtowe ceny energii elektrycznej z dostawą pasmową 
BASE - wynika z kwartalnego raportu Komisji Europejskiej. W 
Polsce cena przekraczała 54 euro za MWh, średnia dla UE wyno-
siła 43,4 euro za MWh. 
W IV kwartale wyższą cenę miała tylko Malta - 56,6 euro za MWh. 
Dla porównania w Szwecji cena ta wynosiła 23 euro za MWh, na 

większości rynków krajowych była pomiędzy 40, a 50 euro. 

Dodatkowo, średnia cena BASE dla całego roku 2020 r. w Polsce 
wyniosła 47 euro za MWh i była najwyższa w Europie. Polska 
była trzecim największym importerem prądu w UE - po Włochach 
i Finlandii. 
W grudniu 2020 r. rachunek płacony przez gospodarstwa domowe 
w Polsce był poniżej średniej UE. Wynosiła ona od 20 do 25 euro-
centów za kWh, w Polsce - między 14 a 17 eurocentów za kWh, w 
zależności od zużycia. W ujęciu rocznym wzrost w Polsce wyniósł 
ok. 11 proc. Największy spadek rachunków - o 33 proc. zanotowa-
no w Holandii. 
Polska znalazła się w czołówce państw UE, jeśli chodzi o przyrost 
mocy OZE. Największy przyrost zanotowały Niemcy - o 6,6 GW, 
Holandia - 4.9 GW, Hiszpania - 4 GW i Polska - 3.3 GW. 

 
13.04.2021 Nowy Dyrektor RD Choszczno 

Po śmieci dotychczasowego Dyrektora Rejonu Dystrybucji (RD) 
Choszczno Pawła Racinowskiego wakatujące stanowisko Dyrektora 
powierzono Arturowi Zaborskiemu, który aktualnie piastuje rów-
nież stanowisko Dyrektora RD Międzychód. Artur Zaborski wcze-
śniej już pełnił funkcję Dyrektora RD Choszczno w latach 2014-
2019. Łączoną funkcję Dyr. A. Zaborski zaczął pełnić  
od 19 kwietnia 2021 r. 
Podobna sytuacja łączenia funkcji w Oddziale Dystrybucji Gorzów 
jest w RD Sulęcin i Dębno gdzie funkcję Dyrektora w obu Rejo-
nach pełni Mariusz Łukowski. RD Gorzów kieruje Piotr Nahorski, 
który do 2014 r. pełnił funkcję Dyrektora RD Choszczno. 
 

14.04.2021 Enea partnerem Roku Lema 
 

Rok 2021, w którym przypada 100. 
rocznica urodzin autora „Solarisa”, 
został ogłoszony Rokiem Lema. W ca-
łym kraju planowanych jest wiele dzia-
łań i akcji nawiązujących do dziedzic-
twa literackiego wybitnego pisarza, a 
także projektów budujących i zwiększa-
jących kompetencje cyfrowe społeczeń-
stwa. Grupa Enea  włączyła się obchody 
Roku Lema i została partnerem tego 
niezwykłego wydarzenia. 
"Energetyka staje się obszarem transfor-
macji. Branża podejmuje ważne kroki 

rozwojowe dla środowiska i człowieka w globalnym ujęciu. Dzisiejsze 
decyzje będą miały wpływ na to, jakie miejsce we wszechświecie zaj-
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mie ludzkość, w jakiej kondycji będzie nasza planeta i jak będzie się 
rozwijała nasza cywilizacja" – podkreśla Paweł Szczeszek, prezes 
Enei. "Wybitny twórca literatury fantastyczno-naukowej miał nie-
zwykłe wyczucie współczesności. Dziś energetyka dogania futury-
styczne wizje, proponując odbiorcom energię pozyskiwaną ze źródeł 
natury, magazyny energii czy ładowanie pojazdów jak rowery, hulaj-
nogi i samochody z domowego gniazdka "– dodaje Paweł Szczeszek.  
W Roku Lema Grupa Enea zaangażuje się w wydarzenia i projekty 
z zakresu kultury, technologii i nauki. M.in. prowadzony przez Fun-
dację Enea projekt „Enea dla pokoleń. Wspólnie o bezpieczeń-
stwie”, poza zajęciami dla seniorów z zakresu świadomości konsu-
menckiej, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i pierwszej pomocy, 
zostanie wzbogacony o blok tematyczny dotyczący cyberbezpieczeń-
stwa. Będziemy również partnerem Instytutu Lema w najważniej-
szym projekcie w zakresie edukacji cyfrowej pt. Ogarnij hejt. Jego 
celem jest walka z cyberprzemocą w polskich szkołach. Rekrutacja 
szkół do projektu rozpoczeła się już 12 kwietnia 2021 r. 
 

14.04.2021 Święto  
Chrztu Polski.  

1055 lat temu Polska stała się państwem 
chrześcijańskim  
Przyjęcie chrztu przez księcia Mieszka I 
w 996 r. otworzyło przed krajem nieznane 
wcześniej możliwości. Młode państwo pol-
skie wyszło z kryzysu i przyłączyło się do 
zupełnie nowej strefy kulturowej i cywili-
zacyjnej. Akt przyjęcia chrztu uważa się za 
symboliczny początek państwa oraz pol-
skiego Kościoła katolickiego.  
Do chrztu Polski doszło w 966 r. Wtedy to 

książę Mieszko I został katolikiem, a Polska stała się państwem 
chrześcijańskim uznawanym przez swoich sąsiadów. Decyzja ta 
wpisała Polskę w krąg cywilizacji łacińskiej i jest uważana za jedno z 
najważniejszych wydarzeń w historii naszego kraju. Chrzest Polski 
zapewnił niezależność kościelną przez stworzenie biskupstwa podle-
głego Rzymowi. Był początkiem procesu wiążącego Polskę z łaciń-
skim kręgiem cywilizacyjnym i państwami Europy Zachodniej.  
Nie jest znana dokładna data chrztu Polski. Przyjmuje się, że było to 
14 kwietnia 966 r. Na ten dzień przypadła Wielka Sobota, która 
tradycyjnie była dniem, kiedy udzielano chrztów. 
W lutym 2019 roku Sejm przyjął ustawę zakładającą ustanowienie 
dnia 14 kwietnia państwowym Świętem Chrztu Polski. Nie jest to 
jednak dzień wolny od pracy. Ustawa głosi, że dzień 14 kwietnia 
ustanawia się Świętem Chrztu Polski w celu upamiętnienia tego 
wydarzenia, "zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, uznawa-
nej za początek Państwa Polskiego". 
Miejsce chrztu Polski. Nie jest znane dokładne miejsce, w którym 
odbył się chrzest Polski. Kronikarz Jan Długosz wskazał na Gniezno. 
Istnieją też źródła, które podają, że miejscem chrztu Polski był Po-
znań. Według archeologów chrzest Polski odbył się w jednej z siedzib 
księcia Mieszka I. Uroczystość mogła mieć miejsce w Gnieźnie, Po-
znaniu i Ostrowie Lednickim. W tym ostatnim miejscu odkryto miej-
sce, które mogło być basenem chrzcielnym, a w Poznaniu odkryto 
misę chrzcielną. 

6.11.1966 -1000lecie chrztu Polski  obchody rocznicowe w Gorzowie Wlkp.  
1000. rocznica chrztu Polski przypadła w 1966 roku.  
Kościół zorganizował obchody na Jasnej Górze w Częstochowie. Pod-

czas tych obchodów chrztu Polski zawierzono naród polski pod 
opatrzność Matki Boskiej na kolejne 1000 lat. Natomiast władze 
PRL zorganizowały obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego. W ra-
mach tych obchodów przeprowadzono akcję budowania tysiąca szkół 
na tysiąclecie. 
 

15.04.2021 Enea bez dywidendy.  
Trzeba pokryć straty. 

Zarząd Enei zdecydował 13 kwietnia 2021 r., że będzie rekomendo-
wał niewypłacanie w tym roku dywidendy. Podjął również uchwa-
łę w sprawie rekomendacji pokrycia ubiegłorocznych strat. 
Enea zakończyła ubiegły rok jednostkową stratą w wysokości 3 
357,8 mln zł (na poziomie skonsolidowanym strata wyniosła 2,23 
mld zł). Zarząd spółki rekomenduje, by stratę pokryć z zysków za-
trzymanych – 2 417 mln zł, oraz kapitału zapasowego – 939,7 mln 
zł. Spółka deklaruje, że zasadą jej polityki dywidendowej pozostaje 
realizowanie w przyszłości wypłat dywidendy stosownie do wielko-
ści wypracowanego zysku i możliwości finansowych. 
 W ostatnich latach akcjonariusze Enei mogli się już od dywidendy 
odzwyczaić. Ostatni raz spółka podzieliła się zyskiem z akcjonariu-
szami w 2017 – z zysku za 2016 rok. Wówczas do akcjonariuszy 
trafiło 110,36 mln zł, czyli 0,25 gr na akcję. 
Wcześniej spółka regularnie wypłacała dywidendy – z wyjątkiem 
2016 rok (z zysku za 2015 rok – wówczas również była strata). Naj-
wyższą - 0,48 gr na akcje - z zysku za 2011 rok. 
 

15.04.2021 Negocjacje ZUZP w Enea Trading. 
W Enea Trading kontynuowano negocjacje, których celem jest za-
warcie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP). Negocja-
cje odbyły się w formie wideo-konferencji. Stronę pracodawcy pod-
czas rozmów reprezentowali: Marzena Małek - Członek Zarządu ds. 
Operacyjnych, Marta Czerwiec – kierownik zespołu ds. zarządza-
nia zasobami ludzkimi, Adrian Kaźmierczak – radca prawny. 
Spotkanie rozpoczęła Pani prezes i zaproponowała na wstępie, aby jej 
zdaniem zgodnie z ustaleniami z ostatniego spotkania  przejść do 
omawiania Taryfikatora i wyłączenia z pod ZUZP niektórych 
stanowisk. Zaproponowała też abyśmy pracowali na bazie kompromi-
su jaki został wypracowany w 2019 roku. Przedstawiciele NSZZ Soli-
darność poprosili o odpowiedź na zasadnicze naszym zdaniem 
pytanie: „czy zarząd jest gotów do podpisania porozumienia o stoso-
waniu ZUZP ENEA SA, czy też na bazie dokumentu jaki był proce-
dowany w 2019r.  chce nijako kontynuować tamte rokowania”? 
Pani prezes oświadczyła, że na ostatnim spotkaniu zostało ustalone, 
że będziemy procedować w dniu dzisiejszym nad taryfikatorem i 
że strona pracodawcy jest przygotowana do takich rozmów. 
Strona społeczna poprosiła o przerwę w trakcie której odczytaliśmy 
wspólnie protokół z ostatniego spotkania w którym jasno zostało 
przedstawione stanowisko związków zawodowych, iż oczekuje-
my  podpisania porozumienia o stosowaniu ZUZP ENEA z włącze-
niem dwóch załączników. 
Po przerwie przedstawiliśmy wspólne stanowisko w tym względzie. 
Strona pracodawcy nie była przygotowana do rozmów dotyczą-
cych porozumienia o stosowaniu ZUZP Enea S.A. 
Pani prezes poprosiła wobec tego o zakończenie w dniu dzisiejszym 
spotkania i kontynuowania rozmów po 3 maja. Do tego czasu Pan 
Adrian Kaźmierczak radca prawny Enea Trading ma przygotować 
założenia i możliwości zawarcia Porozumienia o stosowaniu ZUZP 
ENEA SA. 
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16.04.2021 Covid– 19 Przedłużenie  
obostrzeń do 25 kwietnia 2021 

Minister zdrowia poinformował, że obostrzenia obowiązujące naj-
pierw do 18 kwietnia zostają przedłużone o tydzień, do 25 kwiet-
nia. Są jednak wyjątki. Otwarte od poniedziałku będą żłobki i 
przedszkola, wraca też możliwość uprawiania sportu na świeżym 
powietrzu. 
Dłużej będą natomiast obowiązywać restrykcje dotyczące hoteli i 
obiektów noclegowych. Te miały być zamknięte do 3 maja. 
Listę obostrzeń: 

• Sklepy budowlane i meblowe o powierzchni powyżej 2 tys. m 

kw. są zamknięte. Hurtownie i składy budowlane będą otwarte 

• W kościołach i placówkach handlowych pow. 100 m kw. obo-

wiązuje limit jednej osoby na 20 m kw. 

• Uprawianie sportu na świeżym powietrzu dopuszczalne dla 

grup do 25 osób 

• Zamknięte są salony fryzjerskie i kosmetyczne 

• Zamknięte są hotele z wyjątkiem hoteli robotniczych 

• Zamknięte są kina, teatry, muzea i galerie sztuki 

• Zamknięte są sklepy w centrach handlowych z wyjątkiem 

sklepów spożywczych, aptek, drogerii, salonów prasowych, księ-
garni i sklepów zoologicznych 

• Zamknięte są sauny, solaria i kasyna 

• Zamknięte są siłownie i kluby fitness 
Wszystkie szkoły działają w trybie zdalnym 

16.04.2021 Wideokonferencje Zarządu EO z  
kadrą Oddziałów Dystrybucji. 

Pandemia uniemożliwiła Zarządowi Enea Operatora (EO) organi-
zowanie spotkań stacjonarnych z kadrą managerską  w Oddzia-
łach Dystrybucji (EO) . Dlatego postanowiono prowadzić dialog 
służbowy na zasadach wideokonferencji. Pierwsze takie spotkanie 
odbyło się z okazji świąt Wielkanocnych i miało charakter okolicz-
nościowy. Do uczestnictwa w tych spotkaniach zaproszono również 
stronę społeczną. 
Kolejne spotkania w OD odbyły się w dniu dzisiejszym i miały 
charakter informacyjno-poznawczym. Takie spotkanie odbyło się 
również w OD Gorzów. Rozpoczynając spotkanie Prez. A. Kojro 
poinformował uczestników wideokonferencji o celach oraz założe-
niach na przyszłość związanych z kontaktami służbowymi kadry 
kierowniczej. Spotkania takie mają się odbywać raz na kwartał. 
Opiekun za strony Zarządu EO Michał Cebula za naszym pośred-
nictwem pozdrowił wszystkich Pracowników OD Gorzów. Jak pod-
kreślił OD Gorzów jest najmniejszym Oddziałem w Enea Operato-
rze, ale jest pod wieloma względami  najlepszym OD. 
Poinformowano nas o niewielkich zmianach organizacyjnych, głów-
nie związanych z fotowoltaiką. Dowiedzieliśmy się również, że 13 
kwietnia Zarząd podjął decyzję o uruchomieniu 1% funduszu 
nagród wynikającego z zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego 
Pracy (pierwsza transza będzie wypłacana do końca czerwca. a druga 

do końca grudnia 2021r.). 
Przekazano nam, że od 19 kwietnia 2021 r. funkcję Dyrektora Rejo-
nu Dystrybucji Choszczno będzie pełnił Artur Zaborski. Poinfor-
mowano nas również o tym, że we wszystkich OD preferowane będą 
awanse pionowe . 
 Następnie A. Kojro poprosił o informację dotyczącą pandemii ko-
ronawirusa. Niestety w OD Gorzów ostatnio mieliśmy wiele cięż-
kich zachorowań i jeden przypadek śmiertelny. W Naszym Oddzia-
le są też Pracownicy, którzy oddają osocze (niektórzy wielokrot-
nie). Jak wszyscy wiemy osocze ozdrowieńców bardzo pomaga w 
leczeniu COVID 19. Takie działania są dostrzegane i nagradzane 
przez Zarząd. Wydaje się, że pandemia chyba powoli ustępuje, cho-
ciaż cały czas mamy nowe przypadki zakażenia. Poinformowano 
nas też o planach związanych z Zakładowym Programem Szczepień 
(ZPS). Tak jak dotychczasowe szczepienia będą odbywały się na 
zasadach wyjść prywatnych za zgodą pracodawcy. Uruchomienie 
ZPS planowane jest w drugiej połowie maja 2021 r., a koordyna-
cją programu w GK Enea zajmie się Enea S.A. 
Następnie głos zabrał Dyr. OD Gorzów M. Rusakiewicz, który na 
wstępie za naszym pośrednictwem złożył podziękowania dla wszyst-
kich Pracowników OD za wytężoną i wydajną pracę, mimo anor-
malnych warunków związanych z pandemią wyniki osiągane 
przez OD są porównywalne z rokiem 2019 r. 
Dyr. Rusakiewicz poprosił Dyrektorów Rejonów i Pionów, o krót-
kie przedstawienie swoich współpracowników oraz zadań jakie 
aktualnie są wykonywane przez te komórki organizacyjne. 
Następnie oddano głos przedstawicielom organizacji związkowych 
z OD Gorzów. Podziękowaliśmy za zaproszenie i inicjatywę spotkań 
z kadrami na niższych szczeblach zarządzania, jeżeli zarząd ze-
chce ich słuchać na pewno poprawi to jakość zarządzania Opera-
torem. 
W krótkich wystąpieniach przestawiliśmy najważniejsze proble-
my: 
1. Transformacja energetyki. Przedstawiliśmy negatywną ocenę 
planów restrukturyzacji branży, która ma być oparta na OZE. Poprosi-
liśmy o przekazywanie tych informacji wyżej, może w końcu dotrze to 
do rządzących. 
2. Wakaty na stanowiskach Dyrektorów Rejonu Dystrybucji 
Choszczno i Dębno. Jesteśmy jedynym OD, który ma dwa nieobsa-
dzone tak wysokie stanowiska. Nawiązując do wcześniejszej dekla-
racji związanej z awansami pionowymi podkreśliliśmy ,że w OD 
Gorzów mamy dużo wykształconych i z doświadczeniem fachow-
ców, którzy mogliby objąć te stanowiska. 
3.Negocjacje płacowe. Przedstawiliśmy oczekiwania Pracowni-
ków  nie tylko z OD Gorzów odnośnie podwyżek płac zasadni-
czych w 2021 r. oraz jednorazowych premii. 
4.Braki kadrowe. Niektóre komórki organizacyjne ( szczególnie 
związane z OZE) nie są w stanie wywiązać z nałożonych dodatko-
wych obowiązków. Naszym zdaniem wskazane jest kadrowe 
wzmocnienie tych komórek. 
5.Szkolenia. Pandemia wstrzymała wszelkie szkolenia, ale powoli 
trzeba do nich wracać. Uważamy za celowe w obecnym czasie na 
skupieniu się miedzy innymi na szkoleniach związanych z fotowol-
taiką. 
Na zakończenie wszyscy uczestnicy wideokonferencji  życzyli sobie 
zdrowia oraz wyrazili nadzieję na rychłe poradzenie sobie z pan-
demią, tak aby jesienne spotkanie mogło już się odbyć w normal-
nym trybie. 

 
17.04.2021 Sejm za nowelą  

dotyczącą inteligentnych liczników  
 
Sejm 15 kwietnia 2021 r. znowelizował przepisy 
Prawa energetycznego, które zakładają m.in. 
stworzenie CSIRE, czyli centralnego systemu 

informacji rynku energii oraz wprowadza harmonogram montażu 
tzw. inteligentnych liczników. 
Za uchwaleniem ustawy głosowało 443 posłów, trzech było przeciw, 
żaden nie wstrzymał się od głosu. 
Posłowie poparli dwie poprawki do noweli w tym jedną do ustawy 
offshorowej umożliwiając tzw. rolowanie gwarancji w przypadku 
przedsiębiorstw zajmujących się produkcją energii z morskich 
farm wiatrowych. Jak tłumaczono podczas posiedzenia komisji, 
zmiany spowodują "uelastycznienie obowiązku wnoszenia zabezpie-
czenia poprzez umożliwienie tzw. rolowania gwarancji i zmianie 
formy zabezpieczenia w trakcie wymaganego ustawą okresu". 
Resort klimatu i środowiska dodał, że ta zmiana pozwoli ułatwić 
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inwestycje w morskie farmy wiatrowe. 
Druga poprawka, jaka uzyskała poparcie, skreśla z ustawy delegację 
do wydania rozporządzenia określającego zasady zabezpieczające 
przed profilowaniem osób fizycznych za pomocą danych pomiaro-
wych uzyskanych w ramach centralnego systemu informacji ryn-
ku energii. Jak tłumaczono, zasady ochrony danych osobowych  są 
określone w innych przepisach prawa, w tym w RODO, a profilowa-
nie nie będzie dozwolone. 
Nowela Prawa energetycznego przewiduje stworzenie centralnego 
systemu informacji rynku energii, którego operatorem - OIRE - 
będzie operator systemu przesyłowego energii elektrycznej, czyli 
PSE. Ustawa wskazuje, jakie dane będą mogły być gromadzone i 
udostępniane. 
Nowela przewiduje też harmonogram montażu przez operatorów 
systemu dystrybucyjnego (OSD) energii elektrycznej liczników 
zdalnego odczytu - tzw. inteligentnych. Do końca 2023 r. ma je 
mieć co najmniej 15 proc. odbiorców danego OSD, dwa lata póź-
niej - 35 proc., na koniec 2027 r. wskaźnik ten ma wynosić co naj-
mniej 65 proc., a do końca 2028 r. - co najmniej 80 proc. Dane z 
liczników o pobranej z sieci i oddanej do niej energii będą sumowane 
w okresach 15 min. Gromadzone będą też dane o mocy, parame-
trach jakościowych i inne, których zbieranie będą przewidywać 
odrębne przepisy. 
Nowe zapisy zawierają też pakiet rozwiązań dla magazynów energii 
elektrycznej, w tym ujednolicenie ich definicji, obecnie różnych w 
różnych aktach prawnych. Magazynowanie zostanie zwolnione z obo-
wiązków taryfowych. Magazyny o mocy do 10 MW nie będą wyma-
gały koncesji, te o mocy powyżej 50 kW będą musiały być wpisane 
do rejestru magazynów odpowiedniego operatora. 
Nowe przepisy zakładają ponadto, że w rozliczeniach za usługę prze-
syłania i dystrybucji energii elektrycznej dla magazynu przyjmuje 
się regułę salda. Podstawą do rozliczeń stawki sieciowej ma być 
wyłącznie różnica pomiędzy ilością energii elektrycznej pobranej 
przez magazyn energii elektrycznej i energii ponownie wprowa-
dzonej do sieci z tego magazynu, co określa się jako stratę w pro-
cesie magazynowania energii elektrycznej. Uzasadnieniem jest fakt, 
iż energia elektryczna wprowadzona z magazynu energii elektrycznej 
do sieci będzie zużyta przez odbiorcę końcowego, który będzie obcią-
żony opłatą sieciową za tę ilość zużytej energii elektrycznej. Nowela 
likwiduje podwójne pobieranie opłat dystrybucyjnych i przesyło-
wych - za energię pobraną z sieci do magazynu i oddaną z maga-
zynu do sieci. 
W Prawie energetycznym pojawi się też podstawa dla odzyskiwania 
- rekuperacji - energii elektrycznej wprowadzonej do sieci trakcyj-
nej w czasie hamowania pociągów czy tramwajów. Rozliczanie 
energii dostarczanej do sieci w następstwie hamowania pojazdu kole-
jowego, tramwaju lub trolejbusa będzie następowało na podstawie 
różnicy ilości energii elektrycznej pobranej i zwróconej przez danego 
odbiorcę. 
Zmiana ustawy implementuje europejskie regulacje dotyczące 
transgranicznych zdolności przesyłowych oraz m.in. dotyczące defi-
nicji uczestnika rynku energii. Będzie nim mógł być każdy odbiorca, 
także ten nieposiadający osobowości prawnej. 
Wśród zmian wprowadzonych przez sejmową komisję znalazła się 
modyfikacja definicji hybrydowej instalacji OZE. Zmiana podnosi 
z 3504 do 5256 MWh/MW/rok łaczny stopień wykorzystania mocy 
zainstalowanej elektrycznej zespołu hybrydowego. 
Przepisy zakładają także, że notoryczne naruszanie zbiorowych 
interesów konsumenta energii powinno stanowić przesłankę 
umożliwiającą regulatorowi cofnięcie koncesji. Prezes URE będzie 
mógł cofnąć koncesję w przypadku wydania przez prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów wobec przedsiębiorstwa ener-
getycznego decyzji o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe 
interesy konsumentów. 

 

W ostatni19.04.2021 Sytuacja pandemiczna w  
Grupie Enea. 

97 Pracowników naszej Grupy otrzymało pozytywne wyniki testu na 
koronawirusa. Do tej pory w całej Grupie zachorowało 2 588 osób. 
Mamy 2 385 ozdrowieńców. Do tego grona w ciągu ostatnich siedmiu 
dni dołączyło aż 108 osób. 
Sytuacja w Enea Operatorze: Liczba Pracowników objętych kwaran-

tanną GIS-32. Aktualna liczba Pracowników ze stwierdzonym zakaże-
niem SARS-CoV-2:   61. Liczba Pracowników ze stwierdzonym zaka-
żeniem SARS-CoV-2 od początku epidemii: 797. 

 

19.04.2021 Zmarł  
Zbyszek Kunik 

Dotarła do nas bardzo smutna wiado-
mość -zmarł Nasz Kolega Zbyszek Ku-
nik. 
Zbyszek po przepracowaniu 42 lat pracy 
w energetyce od 10 lat przebywał na 
emeryturze.  
Był aktywny i wrażliwy, cieszył się zau-
faniem, również na emeryturze. 
Działał w Kole Emerytów i Rencistów 
Naszej Organizacji -aktualnie Był Delega-
tem z ramienia tego Koła do władz Orga-
nizacji Międzyzakładowej NSZZ Soli-

darność Enea Gorzów Wlkp. 

Zbyszek przeżył 73 lata, a w ostatnich miesiącach  swojego życia 
walczył z różnymi chorobami, również z Covidem. Niestety  
przegrał tą walkę.  

Uroczystości pogrzebowe Ś.P. Zbyszka Kunika odbyły się 22 kwiet-
nia 2021 r. na Cmentarzu Komunalnym w Gorzowie Wlkp. przy 
ulicy Żwirowej.  
W pogrzebie uczestniczyła Rodzina, koleżanki i  koledzy nie tylko z 
pracy oraz przedstawiciele NSZZ Solidarność -związku do którego 
Zmarły Należał. W ostatniej drodze Zbyszka uczestniczył również 
Poczet Sztandarowy Organizacji Podzakładowej NSZZ  
Solidarność Enea Gorzów. 
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Pożegnanie Zbyszka rozpoczęła Msza Święta w Kaplicy Cmentarnej. 
Po Mszy jej uczestnicy  procesyjnie udali się na miejsce wiecznego 

spoczynku Zbyszka , gdzie złożono Jego doczesne szczątki.  

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

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

ZBYSZKU SPOCZYWAJ W POKOJU. 
 

20.04.2021 Enea  
Operator liderem w  

pozyskiwaniu środków  
z UE. 

Enea Operator pozyskała najwięk-
szą kwotę dotacji na inwestycje z 

funduszy Unii Europejskiej, przeznaczonych dla operatorów sys-
temu dystrybucyjnego, w ramach budżetu UE na lata 2014-2020 - 
zdobyła ponad 40 proc. dostępnych środków unijnych przeznaczo-
nych dla krajowych OSD. 
Tylko w pierwszym półroczu Spółka pozyskała 82,5 mln zł na reali-
zację trzech projektów służących zwiększeniu bezpieczeństwa 
energetycznego. 
W sumie spółka pozyskała już 400 mln zł dotacji 
Do końca ubiegłego roku spółka zakontraktowała do realizacji w la-
tach 2017-2023 35 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości 
ponad 800 mln zł. Ponad połowę tej kwoty, 440 mln zł, stanowią 
środki pozyskane z Unii Europejskiej. 

 

 22.04.2021 Transformacja 
górnictwa -Umowa Spo-

łeczna uzgodniona 
Ponad sześć godzin trwała kolejna 
tura negocjacji dotyczących umowy 
społecznej dla polskiego górnictwa.  
Związkowcy i przedstawiciele rządu 
uzgodnili w czwartek treść umowy 
społecznej, określającej szczegóły 
transformacji górnictwa węgla ka-

miennego oraz Górnego Śląska. Parafowanie dokumentu zaplanowa-
no na 28 kwietnia 2021 r. w Katowicach. 
Ostateczne podpisanie umowy możliwe będzie później, po zaakcepto-
waniu jej treści przez organy statutowe poszczególnych związków 
zawodowych. Związkowcy z Solidarności potrzebują na to - jak 
wstępnie oceniali w czwartek - do dwóch tygodni. 
Negocjacje umowy społecznej, w myśl której kopalnie węgla energe-
tycznego będą stopniowo wygaszane do końca 2049 r., trwały od 
kilku miesięcy. 22.04.2021 r.  uzgodniono ostatni sporny punkt, doty-
czący indeksacji wynagrodzeń w kopalniach na najbliższe cztery 
lata (do 2025 r.) oraz cykliczność indeksacji - co cztery lata. Strony 
ustaliły górną granicę poziomu indeksacji, nie podając szczegółów 
uzgodnionych rozwiązań. 
Już wcześniej związkowcy i przedstawiciele rządu porozumieli się 
m.in. co do dat wygaszania poszczególnych kopalń, systemu subsy-
diowania górnictwa, inwestycji w czyste technologie węglowe, 
ustawowych gwarancji zatrudnienia do emerytury oraz osłon so-
cjalnych dla odchodzących z pracy górników - urlopów przedeme-
rytalnych i odpraw pieniężnych. Uzgodniono też zasady transfor-
macji gospodarczej Górnego Śląska, m.in. powołanie specjalnego 
funduszu oraz zapewnienie odpowiednich środków na ten cel. 

Jak podał wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń, umo-
wa społeczna będzie miała cztery załączniki (ich treść także już 
uzgodniono), dotyczące zasad pomocy publicznej, inwestycji prze-
widzianych do realizacji w ramach umowy, terenów pogórniczych 
objętych umową oraz instrumentów pomocowych dla firm około-
górniczych i gmin górniczych. 
"Jestem przekonany, że to jest dobry dokument przede wszystkim dla 
pracowników górnictwa węgla kamiennego, ale także ważny z punk-
tu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski, z punktu widze-
nia polskiej gospodarki" - ocenił Soboń. 
Proces prenotyfikacji umowy w Komisji Europejskiej ma rozpo-
cząć się jeszcze w maju, niezwłocznie po jej podpisaniu. Wicemini-
ster Soboń wyraził przekonanie, że KE zaakceptuje polski pro-
gram i zgodzi się na zaproponowane w nim instrumenty pomocy 
publicznej. Zgoda Komisji jest warunkiem wejścia umowy w 
 życie. 
"To jest kompleksowy program na kilkadziesiąt lat, który udało się 
uzgodnić wspólnie przez rząd i stronę społeczną (...). Jest dla nas 
ważne, aby podkreślać, że jesteśmy tym rządem, który chce aby tak 
trudne procesy, jakim jest proces transformacji polskiej energetyki i 
polskiego górnictwa, były procesem uzgodnionym społecznie. Chciał-
bym podkreślić, że znaczenie tego, iż udało nam się to uzgodnić, jest 
dla nas - jako dla rządu - bardzo istotne i ważne" - powiedział wice-
szef MAP. 
Przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz 
ocenił, że zasady długoletniej transformacji górnictwa i regionu, a 
także gwarancje pracownicze są w uzgodnionej umowie "bardzo 
przyzwoicie zapisane", jednak dla strony związkowej jest to - jak 
mówił - "uśmiech przez łzy". 
"Jakby nie patrzeć, zdecydowaliśmy się - i skonkretyzujemy to w 
środę oraz w późniejszym terminie podczas oficjalnego podpisania 
umowy - na likwidację jednej z najważniejszych branż gospodar-
czych w Polsce" - ocenił Kolorz, według którego w szybko zmienia-
jącym się współczesnym świecie dziś nie da się z całą pewnością 
przewidzieć, czy np. za 10 lat nie będzie odwrotnego trendu w 
kwestiach węglowych, a nowoczesne technologie pozwolą na nisko-
emisyjne korzystanie z węgla. 
Strony uzgodniły, że w toku realizacji umowy społecznej będą wza-
jemnie informować się i spotykać, by ścieżka transformacji była 
realizowana wspólnie. Umowa społeczna będzie kompleksowo regu-
lować proces stopniowej likwidacji górnictwa węgla kamiennego w 
Polsce do 2049 r., połączony z transformacją gospodarczą Górnego 
Śląska. Uzgadniany od kilku miesięcy dokument jest rozwinięciem i 
uszczegółowieniem porozumienia, zawartego przez związki zawo-
dowe z przedstawicielami rządu 25 września 2020 r. w  
Katowicach. 

23.04.2021 Transformacja  
energetyki-konsultacje ? 

Przed przyjęciem projektu ustawy, 
umożliwiającej wniesienie akty-
wów węglowych Polskiej Grupy 
Energetycznej (PGE), Enei i Tau-
rona do planowanej Narodowej 
Agencji Bezpieczeństwa Energe-
tycznego (NABE), będą prowadzo-
ne konsultacje ze stroną społeczną, 

poinformował wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. 
"Strona społeczna, niezależnie której grupy energetycznej to dotyczy 
- zarówno PGE, Enei czy Taurona - w momencie, gdy uzyskamy 
wykaz prac legislacyjnych dotyczący naszego programu wydzielenia 
aktywów wytwórczych węglowych do odrębnego podmiotu, pokażemy 
również, w jaki sposób ten proces będzie wyglądał. Włączymy wów-
czas stronę społeczną w te konsultacje"- powiedział Soboń dzienni-
karzom w Katowicach. 
"Z całą pewnością, przed przyjęciem tego programu przez Radę Mi-
nistrów on będzie poprzedzony i możliwością zgłaszania uwag, ale 
także spotkaniami, w których będziemy mogli otwarcie porozmawiać 
o wszystkich wadach i zaletach proponowanych rozwiązań" - pod-
kreślił wiceminister. 
Przed weekendem Ministerstwo Aktywów Państwowych złożyło do 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) wniosek o wpisanie 
do wykazu prac Rady Ministrów programu rządowego, który 
dotyczy transformacji sektora elektroenergetycznego. MAP podał 
wówczas, że proponuje, aby Skarb Państwa nabył aktywa węglowe 
od PGE, Taurona i Enei, a następnie zintegrował je w jednym 
podmiocie, którym ma być PGE Górnictwo i Energetyka Konwen-
cjonalna (PGE GiEK) - ma ono funkcjonować pod nazwą Narodowa 
Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).  
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Działanie te - według przewidywań MAP - powinny zakończyć się w 
przyszłym roku. 
Głównym założeniem będzie przekazanie do nowej spółki wszyst-
kich bloków energetycznych opalanych węglem kamiennym i bru-
natnym. Dodatkowo, dla zachowania naturalnej ciągłości dostaw do 
tego podmiotu trafią także kopalnie węgla brunatnego. 

 
23.04.2021 Zmarł  

Michał Saganowski 
Niestety dotarła do nas kolejna bardzo 
smutna wiadomość. 
22 kwietnia 2021r. zmarł nagle w wieku 
79 lat Michał Saganowski nasz Kolega z 
Koła Emerytów i Rencistów i wieloletni 
Przewodniczący Duszpasterstwa Energe-
tyków „ Nazaret” Oddziału w Gorzowie 
Wielkopolskim. Od zawsze czyli od 1980 r. 
Należał do NSZZ Solidarność. Zawsze 

mogliśmy liczyć na Jego pomoc w każdej sprawie. 
Swoją karierę zawodową rozpoczął 17.08.1959r. jako stażysta na 
stanowisku technik-elektryk w Dziale Eksploatacji w Zakładzie 
Energetycznym Gorzów. Pracował na stanowiskach kierowniczych 
różnych szczebli. Od 01.01.2000r. – pełnił funkcję  Dyrektora ds. 
Dystrybucji Energii Elektrycznej w Zakładzie Energetycznym 
Gorzów S.A. W momencie przejścia na emeryturę w styczniu 2007 
r. piastował stanowisko Doradcy Dyrektora Oddziału w Oddziale 
Dystrybucji Gorzów  ENEA S.A. 

20.12.2011 r. Spotkanie opłatkowe w  Zdroisku   

 Był autorem wielu projektów sieci urządzeń i systemów energetycz-
nych. Był też wykładowcą przedmiotów zawodowych w Techni-
kum Elektrycznym w Gorzowie Wlkp. Za zasługi w pracy zawodo-
wej otrzymał w 1977r. odznaczenie Zasłużony dla Energetyki. W 
działalności społecznej na rzecz miasta Gorzowa Wlkp. sprawował 
różne funkcje, z których najistotniejsze to: Przewodniczący Rady 
Nadzorczej  Spółdzielni Mieszkaniowej Górczyn w Gorzowie 
Wlkp. Przewodniczący Rady Osiedla  Górczyn, Radny Miejskiej 
Rady Narodowej w latach 1984-1988. 
Był też wieloletnim Ławnikiem Sądu Rejonowego w Gorzowie 
Wlkp. Za zasługi działalności w tym zakresie uhonorowany został 
odznaczeniem Zasłużony dla Miasta Gorzowa w 1981 r., Medalem 
za Zasługi dla Województwa Gorzowskiego w 1982 r., Złotą Od-
znaką Spółdzielczości Budownictwa Mieszkaniowego w 1984 
r.,  Złotym Krzyżem Zasługi w 1984r. oraz odznaczeniem Zasłużo-
ny Działacz Ruchu Spółdzielczego, które otrzymał w 1987 r. 
Od 1970 r. przynależał do Stowarzyszenia Elektryków Polskich, 
wykazując się  dużą aktywnością. Był współorganizatorem semina-
riów i spotkań koleżeńskich organizowanych w Oddziale Gorzowskim 
SEP, na których dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem.  Za tą 
działalność uhonorowano go Złotą Odznaką Honorową Stowarzy-
szenia Elektryków Polskich i Medalem im prof. Mieczysława  
Pożaryskiego. 

Uroczystości  
pogrzebowe 

Ś.P.  M.Saganowskiego  
odbyły się 29 kwietnia 

2021 r. 
 

Ceremonię pogrzebową rozpo-
częła Msza Święta w kościele 
pw. Św. M. M. Kolbe przy 
ulicy Czereśniowej  w  
Gorzowie Wlkp.  
 
 

Po Mszy jej uczestnicy w kondukcie żałobnym udali się na Cmentarz 
Komunalny w Gorzowie Wlkp, gdzie złożono doczesne szczątki Ś.P. 
Michała Saganowskiego. W pogrzebie uczestniczyła Rodzina, przy-
jaciele, koleżanki i  koledzy z pracy, SEP-u, Duszpasterstwa Ener-
getyków i związku do którego Michał Należał.  
W ostatniej ziemskiej drodze Zmarłego uczestniczył również Poczet 
Sztandarowy Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea 
Gorzów. 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie, 
a światłość wiekuista niechaj Mu świeci.  
Niech Odpoczywa w pokoju wiecznym. 

 

23.04.2021 Pomnik INKI -podziękowanie. 

Komisja Podzakładowa NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wielko-
polski wsparła inicjatywę budowy pomnika  Danuty Siedzikówny, 
pseudonim INKA, sanitariuszki, zamordowanej przez bezpiekę w 
1946 roku. Budowę pomnika wsparła również Fundacja ENEA. Z 
inicjatywą powstania pomnika wystąpiło Stowarzyszenie na Rzecz 
Budowy Pomnika i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które właśnie w 
ten sposób chce upamiętnić niezłomną postawę nastoletniej boha-
terki antykomunistycznego podziemia. 
 
Pomnik przedstawiający sanitariuszkę w skali 1:1 jest już gotowy, 
wykonał go poznański artysta Grzegorz Godawa.  
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Na cokole pomnika znajdzie się przesłanie Danuty Siedzikówny skie-
rowane do potomnych: „Jest mi smutno, że muszę umierać. Powiedz-
cie babci, że zachowałam się jak trzeba”. 
Pozostaje jeszcze kwestia zabudowy pomnika na skwerze przy uli-
cach Zabytkowej i Hawelańskiej. W 2021 r. w tej części Gorzowa 
Wielkopolskiego planowana jest rewitalizacja. 
Przewodniczący Stowarzyszenie na Rzecz Budowy Pomnika i Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych Sebastian Pieńkowski odwiedził dzisiaj 
naszą siedzibę by osobiści podziękować za wsparcie budowy Po-
mnika INKI i wręczyć nam pamiątkową replikę pomnika. 
Podczas rozmowy z S.Pieńkowskim dowiedzieliśmy się o kosztach 
związanych z umiejscowieniem pomnika w okolicy murów obron-
nych. Brakuje naprawdę niewiele żeby zakończyć całą inwestycję. 

Pomnik INKI nie jest pierwszym w którego powstanie dołożyliśmy 
swoją „cegiełkę” Swój udział mamy również w powstaniu pomników 
Marszałka Józefa Piłsudskiego i Ks. Witolda Andrzejewskiego. 
Zachęcamy wszystkich do wsparcia tematu związanego z Pomni-
kiem INKI w naszym mieście. 
 

26.04.2021 Sytuacja pandemiczna  
w Grupie Enea. 

W ubiegłym tygodniu 62 Pracowników naszej Grupy otrzymało pozy-
tywne wyniki testu na koronawirusa. Do tej pory w całej Grupie za-
chorowało 2 650 osób. Spośród nich 2 503 osoby to ozdrowieńcy, 
ostatnio do tego grona dołączyło aż 118 osób. 
Sytuacja w Enea Operatorze: Liczba Pracowników objętych kwa-
rantanną GIS- 23. Aktualna liczba Pracowników ze stwierdzonym 
zakażeniem SARS-CoV-2- 36 

Liczba Pracowników ze stwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 od 
początku epidemii-818 

Sztab Kryzysowo-Koordynacyjny w Enei nadal zaleca jak najszersze 
wykorzystanie możliwości świadczenia pracy zdalnej przez pra-
cowników naszej Grupy. Ze względu na zapewnienie ciągłości reali-
zowanych procesów biznesowych, między innymi związanych z pro-
dukcją i dystrybucją energii elektrycznej, część Pracowników Grupy 
będzie świadczyć pracę w trybie stacjonarnym. Praca stacjonarna 
jest również możliwa gdy pracownik nie ma możliwości organiza-
cyjnych świadczenia pracy w trybie „home office" albo, gdy z 
uwagi na charakter pracy i realizowane zadania, wymagana jest 
obecność w biurze. 
Źródło-Intranet Enea. 
 

27.04.2021-Wolne za święta 
przypadające w soboty. 4 

maj wolny za 1 maja 2021. 
Zgodnie z wcześniejszymi uzgodnie-
niami w GK Enea wtorek 4 maja 
będzie wolny za święto przypadające 
w sobotę -1 maj 2021 r. 
W tym roku będziemy mieli jeszcze 

dwa przypadki świąt przypadających w soboty: 
-za 14 sierpnia- wolny 13 sierpnia, za 25 grudnia wolny 24 gru-
dzień. 
Przypominamy, że to NSZZ Solidarność wywalczył oddawanie 
dnia wolnego w październiku 2012 r.  kiedy to zapadł wyrok Try-
bunału Konstytucyjnego w ty temacie. NSZZ Solidarność zdecydo-
wał o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o 
sprawdzenie jego zgodności z ustawą zasadniczą obowiązek odda-
wania pracownikom dnia wolnego za święta przypadające w  
soboty.  
Przypominamy, że to koalicja PO i PSL w 2011 roku zdecydowała 
o nieoddawaniu wolnego, argumentując to przywróceniem do 
kalendarza wolnego święta – Trzech Króli. 

27.04.2021 Solidarność nie odstąpi od postulatu 

emerytur stażowych!  

Wprowadzenie emerytur stażowych to jest dla nas najważniejszy 
postulat i od tego związek zawodowy Solidarność nie odstąpi – 
zadeklarował szef Solidarności Piotr Duda. W ciągu kilku tygodni 
związek ma przedstawić ścieżkę dojścia do tego, by projektem 
zajął się Sejm. 
Wprowadzenie emerytur stażowych, z których kobiety mogłyby 
korzystać po 35 latach opłacania składek emerytalnych, a męż-
czyźni po 40 latach (bez względu na wiek), było jednym z punktów 
umów programowych, jakie Solidarność zawarła w kampanii pre-
zydenckiej 2015 i 2020 r. z Andrzejem Dudą. 
Podczas konferencji prasowej w Katowicach przewodniczący Solidar-
ności przypomniał, że w 2015 r., gdy z inicjatywy prezydenta Dudy 
obniżano wiek emerytalny, w projekcie stosownej ustawy mowa 
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była również o emeryturach stażowych, jednak na ich wprowadze-
nie nie zgodziła się wówczas – jak mówił Piotr Duda – Zjednoczo-
na Prawica. 
„Dzisiaj widzimy, że i Zjednoczona Prawica, ale także Pałac Prezy-
dencki jest w tym temacie pasywny. Dlatego związek zawodowy Soli-
darność w najbliższych kilku tygodniach przedstawi swoją drogę 
dojścia do sytuacji, w której (…) ten gotowy, przygotowany przez +S+ 
projekt, znajdzie swoje miejsce - czyli w parlamencie zostanie prze-
głosowany przez posłów i wejdzie w życie. To jest dla nas najważniej-
szy postulat i od tego związek zawodowy Solidarność nie odstąpi”-– 
zadeklarował przewodniczący Solidarności. 
Przy emeryturach stażowych nie miałby znaczenia wiek, tak jak jest 
to teraz. Obecnie Polacy mogą przejść na emeryturę w wieku 60 
lat – kobiety i 65 lat – mężczyźni. 
Podczas katowickiej konferencji prasowej, poświęconej przede 
wszystkim sprzeciwowi Solidarności wobec potencjalnego podziału 
grupy energetycznej Tauron, Piotr Duda po raz kolejny zaapelował 
także do ministra zdrowia i rządu, by tzw. dodatki covidowe przysłu-
giwały nie tylko lekarzom i pielęgniarkom, ale całemu personelowi 
walczącemu z COVID-19 – także m.in. sanitariuszom, salowym i 
pracownikom technicznym. 
 

28.04.2021 Enea Nowa Energia  
nowa siedziba w Radomiu  

Spółka Enea Nowa Energia, która w lipcu zeszłego roku została 
wydzielona ze spółki Enea Wytwarzanie, zgodnie z zapowiedziami 
przeniosła swoją siedzibę do Radomia.  
"Grupa Enea w naszym regionie zarządza m.in. elektrownią w Ko-
zienicach. – W spółce Enea Wytwarzanie w Świerżach Górnych pra-
cuje wiele osób z Radomia; to właśnie oni byli wielkimi orędownika-
mi ulokowania spółki Enea Nowa Energia w naszym mieście" – 
mówił 26 kwietnia podczas uroczystego otwarcia nowej siedziby To-
masz Siwak, prezes spółki Enea Nowa Energia. – Trzon naszych 
pracowników to osoby, które wcześniej pracowały w Kozienicach, a 
teraz ich doświadczenie będzie procentować w działaniach nowej 
spółki. Rok temu obiecaliśmy, że nasza spółka będzie miała siedzibę 
w Radomiu, a dziś dotrzymujemy słowa. 
Genezę powstania nowej spółki tłumaczył Paweł Szczeszek, prezes 
Enei-  "Zadaniem spółki będzie zrealizowanie ambitnych celów 
wspierających transformację naszego koncernu w zakresie wykorzy-
stania odnawialnych źródeł energii i ograniczenia emisyjności CO2 - 
powiedział. -  Naszym celem jest zeroemisyjność i w związku z tym 
musieliśmy stworzyć odrębną spółkę, która będzie zajmować się bu-
dową nowych źródeł zeroemisyjnych. To najważniejsza spółka w 
całej grupie kapitałowej Enea". 
Spółka Enea Nowa Energia w lipcu zeszłego roku została wydzie-
lona ze spółki Enea Wytwarzanie. 
Na otwarciu nowej siedziby obecny był Marek Suski. Poseł Prawa i 
Sprawiedliwości był wielkim orędownikiem ulokowania Enei No-
wej Energii w Radomiu. – "Stoimy przed ogromnym wyzwaniem, 
jakim jest zmiana źródeł energii. To wielka cywilizacyjna i technicz-
na rewolucja, która dotyczy całego kraju. Moim marzeniem było, 
żeby ta rewolucja pojawiła się również w Radomiu, a ulokowaniu 
tutaj siedziby spółki to spełnienie tego marzenia – powiedział. – W 
pracę nad przeniesieniem siedziby do Radomia zaangażowanych było 
wiele osób, którym dziękuję za ich ciężką pracę. Na szczęście w tych 
działaniach prezydent Witkowski nie mógł przeszkodzić, więc wszyst-
ko się udało i spółka działa z Radomia. Dziś Enea Nowa Energia 
zatrudnia ok. 150 osób w całym kraju, z których ok. 20 pracuje w 

naszym mieście. To wszystko przełoży się na wpływy z podatku do 
budżetu miasta i da dobrze płatne miejsca pracy. To sukces nas 
wszystkich". 
Grupa Enea to wicelider polskiego rynku elektroenergetycznego w 
zakresie produkcji energii elektrycznej. Zarządza pełnym łańcu-
chem wartości na rynku energii elektrycznej: od paliwa, poprzez 
produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę 
Klienta. Odpowiada za bezpieczne dostawy energii do 2,6 mln Klien-
tów. Grupa zatrudnia w całej Polsce ponad 17 tys. pracowników, 
którzy tworzą innowacyjny koncern surowcowo-energetyczny. Do 
Grupy należą dwie, ważne elektrownie systemowe: Elektrownia Ko-
zienice i Elektrownia Połaniec. W ramach Grupy Enea działa rów-
nież LW Bogdanka. Działalność Grupy obejmuje również energetykę 
cieplną w zakładach w Białymstoku, Obornikach i Pile. 
Energia ze źródeł odnawialnych wytwarzana jest w farmach wiatro-
wych: Bardy, Darżyno i Baczyna, 21 elektrowniach wodnych na 
terenie północno-zachodniej Polski, a także w tzw. Zielonym Blo-
ku wytwarzającym energię elektryczną z biomasy, który jest czę-
ścią należącej do Grupy Elektrowni Połaniec. 

 

27.04.2021 Emir Morcinek  
Bohater czasu pandemii. 

 
W czasie pandemii i walki z korona-
wirusem osocze krwi ozdrowieńców 
bardzo często jest jedynym lekar-
stwem w walce z Covid 19. Osocze 
osób, które przechorowały Covid-19, 
zawiera przeciwciała , które wspie-
rają leczenie innych chorych, 
zwłaszcza tych z ciężkimi objawami 
zakażenia koronawirusem. 
Dlatego doceniamy i dziękujemy 

za wspaniałe świadectwo odpowiedzialności społecznej  wszystkim, 
którzy w tym ciężkim czasie oddają krew i osocze . Jesteście wo-
lontariuszami w walce z koronawirusem, pomagacie polskim pa-
cjentom i przyczyniacie się do ratowania ich zdrowia i życia. 
W sytuacji pandemii, z jaką dzisiaj zmaga się publiczna służba zdro-
wia, zarówno w Polsce jak i w innych krajach. Wasza rola jest nie do 
przecenienia i zasługuje na najwyższe uznanie i szacunek. 
Miło nam poinformować, że wśród Bohaterów obecnego czasu jest 
nasz Kolega Emir Morcinek z Posterunku Energetycznego w 
Drawnie. (Emil już trzykrotnie oddał osocze). 
Serdecznie dziękujemy i doceniamy Twoją postawę. 

Przewodniczący NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. Krzysztof 
Gonerski i Przewodniczący Komisji Wydziałowej NSZZ Solidar-
ność Rejonu Dystrybucji Choszczno Damian Derewońko udali się 
do PE Drawno by osobiście podziękować Emilowi za tą obywatel-
ską postawę. 
EMIL JESZCZE RAZ DZIĘKUJEMY 
Wszystkich ozdrowieńców zachęcamy do naśladownictwa. 

 

29.04.2021 Ne tylko o  
płacach w Enea S.A. 

W Enea S.A. po ponad miesięcznej 
przerwie kontynuowano negocjacje, 
których celem jest uzgodnienie zasad 
polityki płacowej Spółki w 2021 r. 
Negocjacje ze względu na wciąż panują-

cą pandemię odbyły się w trybie mieszanym (stacjonarnie i zdalnie). 
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Większość strony społecznej uczestniczyła  w spotkaniu w formie 
wideo-konferencji. 
Strona związkowa na początku spotkania negatywnie oceniała postę-
powanie Zarządu, który jednostronnie zmienił ustalenia z ostat-
nich negocjacji z 16 marca 2021 r. wedle których kolejna tura 
negocjacji miała się odbyć w drugim tygodniu po Świętach Wiel-
kanocnych.(12-16.04.2021 r.) 
Następnie zabrał głos Prezes Paweł Szczeszek, który podkreślił w jak 
ciężkiej i złożonej sytuacji znajduje się cała branża energetyczna. 
Po tym wstępie złożył propozycję jednorazowej premii wakacyjnej 
w wysokości 1000 zł., nie składając propozycji podwyżek płac za-
sadniczych. Zaproponował również kontynuację negocjacji płaco-
wych we wrześniu. 
Strona społeczna nawiązując do tego wystąpienia Prezesa, podkreśli-
ła, że skoro jest tak źle, to dlaczego Enea sponsoruje tyle imprez i 
klubów sportowych. Nawiązując do spraw płacowych padło jeszcze 
pytanie o wypłatę premii na podstawie nie uzgodnionego Regula-
minu ZPC. Prezes Tomasz Szczegielniak potwierdził, że premia 
ZPC za 2020 r. została wypłacona. Strona społeczna powtórzyła 
wcześniej składaną propozycję podwyższenia płac zasadniczych 
od stycznia 2021 r. o 600 zł. 
Po przerwie strona społeczna poprosiła o protokółowanie przebiegu 
negocjacji i ustosunkowała się do propozycji Zarządu. Zgodziliśmy 
się na wypłacenie jednorazowej premii razem z wypłatą za kwie-
cień, i zaproponowaliśmy kontynuację negocjacji za dwa tygodnie, 
podczas których oczekiwaliśmy od strony pracodawcy złożenia 
podwyżek płac zasadniczych.   
Po kolejnej przerwie Prezes M. Szczeszek poprosił o kontynuowanie 
negocjacji płacowych za dwa tygodnie. Podczas tych negocjacji 
mielibyśmy poznać zmodyfikowaną propozycję płacową pracodawcy. 
Po kolejnej przerwie i burzliwej dyskusji w gronie strony społecz-
nej zaproponowaliśmy tygodniową przerwę w negocjacjach. Po 
krótkich uzgodnieniach ustalono, że negocjacje będą kontynuowane 
7 maja 2021 r. Strona związkowa podkreśliła, że nowy termin 
negocjacji traktuje jako „rozmowy ostatniej szansy”. Jeżeli pod-
czas tego spotkania nie dojdziemy do porozumienia, strona spo-
łeczna zgłosi żądanie płacowe, i będzie postępować zgodnie z usta-
wą o rozwiazywaniu sporów zbiorowych. 
Inne tematy poruszane podczas spotkania: 
1.Nowa Strategia Grupy Kapitałowej Enea. Poinformowano nas, że 
na przełomie maja i czerwca nowa strategia zostanie zaprezento-
wana stronie społecznej. 
2.Zasady wynagradzania kadry zrządzającej niezgodne z Zakła-
dowym Układem Zbiorowym Pracy (ZUZP). Podczas spotkanie 16 
marca 2021 r. kolejny raz zasygnalizowaliśmy problem. Interwen-
cje  i zalecenia PIP Państwowej Inspekcji Pracy nie są realizowa-
ne. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że Zarząd nie może w tym temacie 
dojść do konsensusu. 
3.Wydzielenie niektórych działalności z GK Enea do Narodowej 
Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Rządowy plan 
przewiduje przeniesienie niektórych aktywów wytwórczych GK 
Enea do NABE. Dyskutowana jest kwestia kredytów zaciągniętych 
na zbudowane już bloki energetyczne. Dodatkowo następstwem 
wydzielania do NABE będą skutki społeczne w Enea Trading i 
Enea Centrum. Skutki te obejmą Pracowników zajmujących się 
obsługą Elektrowni w Kozienicach i Połańcu. 
4. Zakładowy program szczepień przeciwko COVID 19. Jak  
zostaną uzgodnione szczegóły z poszczególnymi Spółkami z GK 
Enea, niezwłocznie pójdzie informacja do Pracowników. 
5.Łączenie Grup Energetycznych. Zarząd zaprzeczył jakoby były 
prowadzone jakiekolwiek prace i rozmowy dotyczące tego tematu. 
Więcej szczegółów do uzyskania w siedzibach NSZZ Solidarność. 
 

30.04.2021 Pandemia-luzowanie obostrzeń.  
Co się zmieni i od kiedy? 

29 kwietnia 2021r. wieczorem w Dzienniku Ustaw opublikowano 
rozporządzenie dotyczące zmian w obostrzeniach epidemicznych. 
Dokument jest związany z zapowiedziami premiera Mateusza  
Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego dotyczą-

cymi planu luzowania obostrzeń związanych z pandemią Covid 19. 
Luzowanie obostrzeń. Oto co się zmieni: 
Od 1 maja 
– Jednolite zasady bezpieczeństwa w całym kraju – otwarte salony 
fryzjerskie i kosmetyczne 
– Sport – uprawianie sportu w obiektach sportowych na świeżym 
powietrzu, limit maks. 50 osób. 
– Sport – uprawianie sportu na krytych obiektach sportowych i na 
basenach dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, maks. 50 
proc. obłożenia obiektu 
Od 4 maja 
– Jednolite zasady bezpieczeństwa w całym kraju – nauka hybrydo-
wa w klasach I-III szkół podstawowych. 
– Kultura – otwarte galerie sztuki i muzea – limit jedna osoba na 15 
m kw., działalność w ścisłym reżimie sanitarnym 
– Handel – otwarte sklepy budowlane, meblowe, galerie handlowe 
–imit jedna osoba na 15 m kw., działalność w ścisłym reżimie sani-
tarnym 
– Kult religijny – nabożeństwa z limitem jedna osoba na 15 m kw. 
w świątyniach, rekomendacja odprawiania ceremonii na świeżym 
powietrzu 
– Edukacja – szkoły podstawowe: nauka stacjonarna dla klas I-III 
szkoły podstawowej, ścisły reżim sanitarny, m.in. wietrzenie sal pod-
czas przerw i dezynfekcja placówek w weekendy. 
Od 8 maja 
– Hotele otwarte dla gości – maks. 50 proc. obłożenia obiektu, 
zamknięte restauracje i strefa welness & spa. 
Od 15 maja 
Noszenie maseczek na świeżym powietrzu – jeżeli wskaźnik zaka-
żeń na 100 tys. osób spadnie poniżej 15, możliwe będzie zniesienie 
obowiązku noszenia maseczek na świeżym powietrzu. 
Bez zmian pozostanie obowiązek zakrywania nosa i ust maseczką w 
pomieszczeniach zamkniętych. 
– Gastronomia zewnętrzna (na świeżym powietrzu) – otwarte 
ogródki restauracyjne, działalność w ścisłym reżimie sanitarnym – 
m.in. zachowany bezpieczny dystans między stolikami i limit osób na 
stolik. 
– Kultura – otwarte kina i teatry na świeżym powietrzu, maks. 50 
proc. obłożenia, działalność w ścisłym reżimie sanitarnym 
– Imprezy okolicznościowe na zewnątrz –możliwość organizowania 
wesel i komunii – limit do 25 osób w ścisłym reżimie sanitarnym – 
m.in. zachowany bezpieczny dystans między stolikami i limit osób na 
stolik (regulacje takie same jak w przypadku gastronomii zewnętrz-
nej). 
– Edukacja – szkoły podstawowe i średnie: nauka hybrydowa dla 
klas IV-VIII szkół podstawowych, nauka hybrydowa dla klas I-IV 
szkół średnich. Ścisły reżim sanitarny: wietrzenie sal podczas przerw, 
dezynfekcja placówek w weekendy 
– Sport – uprawianie sportu w obiektach sportowych na świeżym 
powietrzu, maks. 25 proc. publiczności 
Od 29 maja 
– Gastronomia wewnętrzna – otwarte restauracje – maks. obłoże-
nie 50 proc. lokalu, działalność w ścisłym reżimie sanitarnym – za-
chowany bezpieczny dystans między stolikami, limit osób na stolik. 
– Imprezy okolicznościowe wewnątrz – możliwość zorganizowania 
m.in. wesela i komunii – limit do 50 osób, w ścisłym reżimie sanitar-
nym – m.in. zachowany bezpieczny dystans między stolikami i limit 
osób na stolik (regulacje takie same jak w przypadku gastronomii 
wewnętrznej) 
– Kultura – otwarte kina i teatry, maks. obłożenie 50 proc. placów-
ki, działalność w ścisłym reżimie sanitarnym. 
– Sport – uprawianie sportu na krytych obiektach sportowych i 
basenach – obiekty dostępne dla wszystkich, maks. obłożenie do 50 
proc. (z widownią) 
– Sport – uprawianie sportu w siłowniach, w klubach fitness, sola-
ria, limit jedna osoba na 15 m kw., działalność w ścisłym reżimie 
sanitarnym. 
– Edukacja – szkoły podstawowe i średnie – nauka stacjonarna 
dla wszystkich uczniów, ścisły reżim sanitarny, wietrzenie sal pod-
czas przerw, dezynfekcja placówek w weekendy. 

(Ciąg dalszy ze strony 13) 
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https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/obostrzenia-w-maju-luzowanie-komunie-8-i-9-maja-ale-tylko-uroczystosc-w-kosciele/yb3qc3k
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6.11.1966 -1000lecie chrztu Polski  obchody rocznicowe w Gorzowie Wlkp. 

Landsberg Most na Warcie

-8,38 zł.–wartość akcji Enea na dzień 30.04.2021 r. godz. 12.33 
 

-6,4 %- stopa bezrobocia w marcu 2021 r. W porównaniu do 
poprzedniego miesiąca spadła o 0,1 %. Spadek bezrobocia był 
silniejszy niż w marcu 2020 r. W żadnym województwie 
wskaźnik bezrobocia nie przekroczył 11 proc. Najniższą stopę 
bezrobocia rejestrowanego zanotowano w województwie wielko-
polskim (3,9 proc.), a najwyższą w warmińsko-mazurskim (10,5 
proc.) Pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 115,5 tys. wolnych 
miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o 10,1 tys. (9,6 
proc.) więcej niż w lutym 2021 r. i o 37,8 tys. (48,8 proc.) więcej niż 
w marcu 2020 r. 
-47,81 zł. cena uprawnień do emisji CO 2 z 30.04.2021 godz. 
12,40  
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