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W Polsce zachorowało 2 883 029 osób,
zmarły 75 261,
Wyzdrowiało 2 653 807 chorych.
W pełni zaszczepieni:17 470 071
Na świecie zachorowało197 876 259 ,
zmarło 4 234 090 osób,
wyzdrowiało 179 317 905 chorych.

Zbieramy podpisy pod obywatelskim projektem
przygotowanym przez NSZZ Solidarność
dot. emerytur stażowych.
Projekt ustawy dostępny na naszej stronie
oraz w siedzibach NSZZ Solidarność .
Lista poparcia jako załącznik do biuletynu str. 15
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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?
1.07.2021 Enea musi wskazać własną niszę.

W Rzeczpospolitej ukazał się wywiad z Prezesem
Enea S.A. Pawłem Szczeszkiem.
Postawienie na usługi magazynowania energii mogłoby nas wyróżniać na rynku – mówi Paweł
Szczeszek,
Ceny uprawnień do emisji CO2 rosną w zaskakująco szybkim tempie, co oznacza, że produkcja
energii z węgla jest coraz droższa. Kiedy te rosnące koszty zobaczymy na rachunkach klientów Enei?
Rosnące ceny uprawnień do emisji CO2 są faktycznie dużym wyzwaniem nie tylko dla Enei, ale także dla całego sektora energetycznego w
Polsce. Jednak od razu chciałbym uspokoić wszystkich naszych klientów – ten rok jest niezagrożony, jeśli mówimy o cenach energii, natomiast pewien wzrost będzie widoczny w 2022 r.
Nasza polityka sprzedażowa jest taka, że gdy kontraktujemy sprzedaż
energii elektrycznej, to od razu zabezpieczamy też uprawnienia do
emisji. Nasza kontraktacja na przyszły rok sięga obecnie około 60
proc. i te umowy uwzględniają już wzrost kosztów produkcji energii z
węgla. A koszty te rzeczywiście rosną w niespotykanym dotąd tempie.
Dzisiaj uprawnienia do emisji CO2 kosztują już ponad 50 euro/t, niemalże dziesięć razy tyle co pięć lat temu, co w praktyce oznacza więcej niż jeszcze niedawno płacono za 1 megawatogodzinę energii elektrycznej.
W przypadku gospodarstw domowych nasze taryfy na sprzedaż i dystrybucję energii obowiązują do końca roku i nie planujemy do tego
czasu wnioskować o ich korektę.
Uda się przerzucić te rosnące koszty w całości na klientów?
Nie jest naszą intencją przerzucać odpowiedzialność finansową za
politykę klimatyczną na naszych klientów. Widać to zresztą, patrząc
na ceny energii na Towarowej Giełdzie Energii. Ceny prądu rosną, ale
wolniej niż koszty emisji CO2. Tak więc musimy liczyć się z tym, że
nasza rentowność może spadać.
To absolutnie ostatni rok, w którym krajowe koncerny energetyczne
mogą jeszcze przetrwać w obecnej formule. Dlatego mocno wspieramy pomysł budowy Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, która ma skupiać krajowe elektrownie węglowe. Dzięki temu
koncerny zyskają nowe możliwości rozwoju. To też jedyny sposób na
to, aby przy wsparciu państwa umożliwić dalsze funkcjonowanie elektrowni węglowych bez drastycznego wzrostu cen prądu – takiego,
który byłby nieakceptowalny dla społeczeństwa, co jako spółka odpowiedzialna za bezpieczeństwo energetyczne państwa głęboko rozumiemy.
Na razie jednak koncepcja NABE powstaje powoli i spotkała się z
ostrym sprzeciwem związków zawodowych. Pana zdaniem uda się
zrealizować ten pomysł, zanim węgiel całkowicie pogrąży branżę?
Przede wszystkim jestem przekonany, że utworzenie NABE to bardzo
dobry pomysł. Bez wydzielenia aktywów węglowych koncerny energetyczne nie będą w stanie pozyskiwać finansowania na nowe inwestycje, bo już wkrótce nikt nie będzie pożyczał pieniędzy spółkom
zależnym od węgla. A przed nami przecież potężne wydatki związane
z budową nisko- i zeroemisyjnych źródeł energii. Strona społeczna
obawia się tych zmian, chce poznać szczegóły i ja to rozumiem. W
Enei rozmowy ze związkami zawodowymi trwają cały czas. Jestem
przekonany, że uda się cały proces przeprowadzić przy akceptacji
społecznej. Oczywiście, zdajemy sobie sprawę z naszymi partnerami,
że prace nad tą koncepcją nie są łatwe, przez co wymagają wielu
szczegółowych analiz.
Trzeba zastanowić się, które konkretnie aktywa powinny trafić do tej
nowej państwowej spółki i jak powinien wyglądać system wsparcia,
który umożliwi funkcjonowanie energetyki węglowej do czasu całkowitego odejścia od węgla. Proces ten musi być przeprowadzony w
sposób niezwykle odpowiedzialny oraz przemyślany, gdyż rychłe
wyłączenie bloków węglowych, o które zabiegają niektóre środowiska, byłoby zagrożeniem dla bezpieczeństwa energetycznego państwa.
Odpowiedź na pierwsze pytanie wydaje się prosta – do NABE mają
trafić elektrownie węglowe PGE, Tauronu i Enei, a także kopalnie
węgla brunatnego PGE.
Jeśli wejdziemy w szczegóły, to sprawa nie jest już taka prosta. Przykładem jest należąca do Enei Elektrownia Kozienice, która ma 11
bloków produkujących energię elektryczną z węgla kamiennego.
Osiem z nich to jednostki o mocy ok. 228 MW, dwa mają po 566 MW
i jeden, najnowocześniejszy, osiągający 1075 MW. Rozważamy pozostawienie w grupie kilku bloków klasy 200 MW jako bazę do inwestycji w bloki gazowo-parowe. Moglibyśmy zburzyć kotły węglowe, ale
pozostawić turbiny parowe, które będą częścią nowych bloków. Według wstępnych obliczeń dałoby to nam oszczędności przy realizacji
inwestycji sięgające nawet 2 mld zł. Pozwoliłoby też szybciej wybu-

dować nowe moce, a przez to uniknąć problemów z niewydolnością
firm wykonawczych, bo wszystkie grupy energetyczne chcą stawiać
bloki gazowe w tym samym czasie. To oczywiście dopiero koncepcja,
która wymaga jeszcze głębszych analiz. Pokazuje natomiast, jak złożony i skomplikowany jest cały proces wydzielenia aktywów.
A Elektrownia Połaniec przejdzie do NABE w całości?
Tak, w Enei Połaniec mamy osiem bloków klasy 200 MW, w tym
jeden niezmodernizowany, który działa tylko w sytuacjach kryzysowych. W sześciu blokach współspalamy węgiel z biomasą i moglibyśmy zwiększyć udział zielonego paliwa do 40 proc. Dzięki temu, chociaż bloki te przeszłyby do NABE, miałyby szansę zostać zamknięte
jako jedne z ostatnich. Robimy wszystko, by poprawić efektywność
naszych aktywów i zapewnić im jak najdłuższe funkcjonowanie na
rynku. Mamy plany rozwojowe dotyczące Połańca. Analizujemy możliwości wybudowania tam instalacji, która będzie produkować energię
z paliw alternatywnych, takich jak RDF (Refuse Derived Fuel).
Co jeszcze wybuduje grupa w najbliższej dekadzie?
Tak jak wspominałem, w planach mamy bloki gazowe w Kozienicach.
Nie zdecydowaliśmy jeszcze, czy będą to dwie jednostki po 1100 MW
czy trzy po 700 MW. Zobaczymy, która opcja będzie bardziej ekonomicznie opłacalna. Przed nami też transformacja ciepłownictwa, a
więc temat który w publicznej debacie jest równie ważny. Myślimy o
elektrociepłowniach gazowych albo biomasowych w Białymstoku i w
Pile. Jeśli chodzi o odnawialne źródła energii, to mocno stawiamy na
morskie farmy wiatrowe. Mamy podpisany list intencyjny o współpracy w tym obszarze z PGE i Tauronem. Prace idą zgodnie z przyjętymi
założeniami, przygotowujemy niezbędną dokumentację. Chcemy ponadto rozwijać moce fotowoltaiczne, ale inaczej niż inni, bo w połączeniu z magazynami energii.
Mamy świadomość, że dalszy rozwój fotowoltaiki bez magazynów
może źle wpłynąć na krajowy system energetyczny. To absolutnie
ostatni moment, by zapobiec problemom w pracy sieci. Magazyny
energii będą odgrywać w transformacji energetycznej kluczową rolę.
Magazyny energii mogą być nową specjalnością Enei?
Przyglądamy się możliwości pokrycia zapotrzebowania na rozwiązania, które pomogłyby zmagazynować energię na rynku. Analizujemy
to jako jeden z pomysłów biznesowych. Magazyny są konieczne, jeśli
chcemy w jakimś stopniu kontrolować instalacje fotowoltaiczne, których ilość w Polsce rośnie w bardzo szybkim tempie. Już w tym roku
operator krajowej sieci miał okresowe problemy z nadmiarem energii
ze słońca. Te problemy będą tylko narastać. Postawienie na usługi
magazynowania energii mogłoby nas wyróżniać na rynku.
Musimy znaleźć własną niszę.
Co stanie się z należącą do grupy kopalnią Bogdanka?
Na chwilę obecną nie wykluczamy żadnego ze scenariuszy. Rozmawiamy o tym, który z nich byłby najlepszy dla grupy kapitałowej. Jest
jednak zdecydowanie za wcześnie, by mówić głośno o konkretnych
pomysłach.
Paweł Szczeszek stoi na czele koncernu energetycznego Enea od
czerwca 2020 r. Wcześniej był prezesem ZEW Kogeneracja. W poprzednich latach zasiadał w zarządach: PGNiG Termika Energetyka
Przemysłowa, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w JastrzębiaZdroju i Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie. Jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej.
Źródło-rzeczpospolita.pl

2.07.2021 Dwie
godziny dla
rodziny.
Wspólnie,
lokalnie!
Grupa Enea po raz
drugi przyłączyła się
do akcji „Dwie godziny dla rodziny", której celem jest pogłębianie
relacji z najbliższymi. W ramach akcji większość spółek naszej
Grupy umożliwi Pracownikom wcześniejsze o 2 godziny zakończenie pracy w dniu uzgodnionym z przełożonym. Będzie można odnotować specjalną nieobecność w systemie SAP lub złożyć stosowny
wniosek. Szczegóły dotyczące przebiegu akcji oraz ewidencji czasu
pracy w poszczególnych spółkach przekazywane będą bezpośrednio przez działy HR spółek biorących udział w kampanii.
Tegoroczną edycję akcji „Dwie godziny dla rodziny" promujemy w
naszej Grupie pod hasłem „Wspólnie, lokalnie". Zachęcamy, by te
(Ciąg dalszy na stronie 3)
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dwie symboliczne godziny były okazją do wspólnego zaplanowania
lokalnych wycieczek, rodzinnego zwiedzania okolicy i odkrywania
nieoczywistych miejsc na mapie naszego kraju. Zachęcamy do skorzystania z przewodnika turystycznego opracowanego po ubiegłorocznej akcji #DoZobaczenia, której celem jest promowanie regionalnej turystyki. Można go pobrać ze strony intranetowej. Przyda się
we wspólnym zaplanowaniu wycieczki, którą warto udokumentować!
Zapraszamy do udziału w naszym konkursie. Czekamy na barwne
relacje z rodzinnych wyjazdów w okresie od 1 lipca do 30 września.
By wziąć udział w konkursie, wystarczy przesłać relację z wycieczki
(np. fotograficzną) za pomocą specjalnego formularza w strefie wolontariatu w intranecie.
Dbajmy o relacje, wspólnie spędzajmy aktywnie czas i budujmy
więzi, przyłączając się do akcji „Dwie godziny dla rodziny"!

5.07.2021Sytuacja pandemiczna w GK Enea

W minionym tygodniu w Grupie Kapitałowej Enea nie odnotowano żadnych nowych zachorowań na COVID-19 . Do tej pory w
całej Grupie zachorowało 2 757 osób. Mamy 2 751 ozdrowieńców,
do tego grona w ciągu ostatnich siedmiu dni dołączyły dwie osoby.

5.07.2021 Umowa społeczna
dla energetyki do końca września 2021 r.

"Chcemy mieć zagwarantowane, że pracownicy podczas transformacji tworzenia nowych bytów nie stracą, bo to jest podstawa. Ministerstwo gwarantuje, że pracownicy nie stracą, my działając w dobrej
wierze, chcemy stworzyć takie zapisy, żeby było to zagwarantowane
na papierze - powiedział przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ Solidarność.
We wstępnym porozumieniu mają znaleźć się także zapisy,
w ramach którego obie strony zgadzają się, że część rozwiązań
zaproponowanych energetyce i górnictwu węgla brunatnego ma
być zapisanych w ustawach.
"Zgodziliśmy się z tym, że pewne rozwiązania powinny być ustawowe. Na przykład rozwiązania osłonowe dla pracowników" - powiedział Artur Soboń.
Dodał także, że propozycja podpisania wstępnego porozumienia
wyszła od strony społecznej.
Związki zawodowe energetyków wyrażały też obawę, że transformacja energetyczna będzie oznaczała znaczące redukcje zatrudnienia, według związkowców trudno sobie wyobrazić, że sektor
OZE wygeneruje odpowiednią liczbę miejsc pracy.
Rządowy projekt programu transformacji sektora elektroenergetycznego zakłada utworzenie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, do której trafią aktywa związane z wytwarzaniem energii z węgla kamiennego i brunatnego od PGE, Tauronu i Enei w sumie ok. 70 podmiotów.
Zgodnie z zamiarami rządu, NABE ograniczy się do utrzymania
tych źródeł w ruchu, a wraz z podłączaniem do krajowego systemu nowych nisko- lub zeroemisyjnych źródeł wytwórczych, będzie
wycofywać z użytkowania eksploatowane bloki węglowe.
Z obecnego harmonogramu wynika, że reorganizacja wewnętrzna
państwowych spółek energetycznych ma nastąpić w IV kw. 2021/I
kw. 2022 r. Rozpoczęcie procesu due diligence zaplanowano na IV
kw. 2021/I kw. 2022, wycena wydzielanych spółek ma się odbyć
w II kw. 2022 r., a nabycie przez Skarb Państwa akcji/udziałów
w spółkach to II/III kw. 2022 r.

6.07.2021 Emerytura za stażzbieramy podpisy pod projektem ustawy.

1 lipca 2021 r. w Warszawie rozpoczęły się rozmowy, dotyczące
stworzenia umowy społecznej dla sektora energetyki i górnictwa
węgla brunatnego.
"Spotkaliśmy się, aby rozpocząć rozmowy nad umową społeczną
dla sektora górnictwa brunatnego i energetyki. Ustaliliśmy, że
wstępem do tych prac będzie porozumienie świadczące o dobrej
woli obu stron. Zakres tego porozumienia określimy w przyszłym
tygodniu w roboczym trybie i podpisaniem tego porozumienia
rozpoczniemy faktyczne rozmowy nad całością umowy społecznej" powiedział Artur Soboń, wiceminister aktywów
państwowych. ( po środku na zdjęciu powyżej)
W porozumieniu ma zostać zapisana data zawarcia umowy społecznej.
"We wstępnym porozumieniu będzie zawarte, że chcielibyśmy zakończyć rozmowy podpisaniem umowy społecznej do końca września"
powiedział Wojciech Ilnicki, przewodniczący Krajowej Sekcji
Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ Solidarność.
Dodał, że jednym z celów podpisania wstępnego porozumienia jest
"rozstrzygniecie kwestii interpretacyjnych".
"Kwestie interpretacyjne, dotyczące np. tego, co oznacza status pracodawcy, gdzie my się będziemy bezwzględnie domagać zachowania
statusu pracodawcy w tworzonym NABE. I to jest kwestia wyjaśnienia, czego to dotyczy. Myśmy już wcześniej negocjowali umowy społeczne i w umowach mieliśmy zawarte jako odnośniki wszystkie dotychczasowe porozumienia, na przykład zbiorowe układy pracy, zakładowe układy pracy. I tak naprawdę były kwestie do wyjaśnienia
w tym porozumieniu wstępnym. Bo to tak naprawdę będzie zawarte
w umowie społecznej" - powiedział Ilnicki.
Dodał także, że strona społeczna będzie się domagać, aby pracownicy nie stracili ani na transformacji energetyki, ani na rządowym
programie konsolidacji aktywów energetycznych. Obie te kwestie
mają być elementem umowy społecznej.

Prezydent RP Andrzej Duda zwleka z wywiązaniem się z Umowy
Programowej zawartej z NSZZ Solidarność. Zgodnie z nią Prezydent korzystając ze swoich uprawnień miał złożyć w Sejmie projekt Ustawy uprawniającej do przejścia na emeryturę po przepracowaniu i odprowadzaniu składek emerytalnych przez kobiety –
przez 35 lat i mężczyzn – przez 40 lat. Z przykrością stwierdzamy
też, że Rząd RP w tak szeroko obecnie reklamowanym „Polskim
Ładzie” nie znalazł miejsca dla tz. Emerytur Stażowych.
Dlatego postanowiliśmy nie oglądać się na polityków i skorzystać z
demokracji bezpośredniej i złożyć Obywatelski Projekt Ustawy
dotyczący tej tematyki.
7 maja 2021 Komisja Krajowa NSZZ Solidarność (KK) podjęła
decyzję o skorzystaniu z obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej emerytur stażowych. Jako Związek Zawodowy chcemy
w sposób prawny i logistyczny, wspomóc obywateli w tym bardzo
ważnym celu, jakim jest przegłosowanie w Sejmie i podpisanie
przez Prezydenta ustawy o emeryturach stażowych.
Po spełnieniu formalności związanych z inicjatywą obywatelską 18
czerwca 2021 Przewodniczący KK Piotr Duda w imieniu NSZZ
Solidarność złożył Pani Marszałek Sejmu wymagane dokumenty
w tym projekt Ustawy, z którego jasno wynika, że jest tylko jedno
obostrzenie – 40 lat pracy składkowej mężczyzn, 35 lat pracy
(Ciąg dalszy na stronie 4)
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składkowej kobiet i uzbierany minimalny kapitał. W ten sposób
stworzono by możliwość przejścia na emeryturę po spełnieniu tych
kryteriów. Nowe rozwiązanie prawne jest dedykowane tym, którzy
z różnych przyczyn nie mogą czekać na standardowe świadczenia
emerytalne. Będą mieli wybór a nie przymus.

równo wobec UE, jak i wobec odbiorców" – mówi agencji Newseria
Biznes Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki.
Koszty wymiany liczników pokryją operatorzy systemów dystrybucji energii. Nowe, inteligentne liczniki pozwolą m.in. na zdalny
odczyt, dzięki czemu nie będzie konieczna wizyta inkasenta.
Według resortu klimatu inteligentne liczniki mają zaktywizować
odbiorców energii, dając im więcej informacji i możliwości. Przede
wszystkim po wymianie urządzeń domownicy uzyskają łatwy dostęp do danych zebranych przez swój licznik. Będą więc mogli np.
sprawdzić zużycie energii. Możliwe stanie się też rozliczanie za prąd
na podstawie rzeczywistego zużycia, a nie – jak obecnie – na podstawie prognoz.
Po zmianach w prawie łatwiejsza stanie się też zmiana sprzedawcy,
od którego kupujemy energię – będzie można to zrobić w 24 godziny.
Gospodarstwa domowe otrzymają też narzędzie umożliwiające wygodne porównywanie różnych ofert sprzedaży energii. Na zmianach
skorzystają też producenci i sprzedawcy energii, ponieważ dzięki
inteligentnym licznikom dużo łatwiej będzie wykryć nielegalny
pobór prądu.

8.07.2021 Ciemne strony energii ze słońca.
Płonące instalacje, zbyt wysokie napięcie w sieci…

Piotr Duda w imieniu NSZZ Solidarność zaapelował też do wszystkich obywateli, by zaangażowali się w proces zbierania podpisów
oraz złożyli podpis pod inicjatywą w sprawie emerytur stażowych.
Marszałek Sejmu w ciągu 14 dni od doręczenia zawiadomienia
postanawia o jego przyjęciu. Żeby Sejm rozpatrzył nasz wniosek
potrzebne jest zebranie co najmniej 100 tys. podpisów poparcia
pod naszą inicjatywą.(art. 118 ust. 2 Konstytucji) Zbieranie podpisów nie może trwać dłużej niż 3 miesiące od daty postanowienia
Marszałka Sejmu o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu obywatelskiego. Pierwsze czytanie projektu ustawy na posiedzeniu Sejmu przeprowadza się w terminie 3 miesięcy od daty
wniesienia projektu ustawy do Marszałka Sejmu lub postanowienia Sądu Najwyższego stwierdzającego prawidłowo złożoną liczbę
podpisów popierających projekt ustawy.
Chcemy zebrać dużo więcej niż 100 tys. podpisów, dlatego zachęcamy wszystkich do włączenia się w proces poparcia naszego projektu Ustawy. Przedstawmy temat w naszych środowiskach, znajomym i rodzinie. Dajmy Polakom wybór, który czasami jest wymuszony trudną sytuacja życiową.
Wszystkie wymagane prawem dokumenty w tym również listy
poparcia są na naszej stronie internetowej. Można je też uzyskać
w siedzibach NSZZ Solidarność.

7.07.2021 Liczniki do wymiany w całej Polsce.

2 lipca 2021 r. weszła w życie tzw. ustawa licznikowa. Zakłada ona
masową wymianę liczników energii na zdalnie odczytywane
liczniki inteligentne.
Liczniki inteligentne, umożliwiające m.in. zdalny odczyt, ma dziś
tylko niewielka część polskich gospodarstw domowych. Obecnie
spośród 16,3 mln odbiorców energii elektrycznej w Polsce tylko
niecałe 2 mln mają liczniki inteligentne. W większości budynków
wciąż zainstalowane są tradycyjne liczniki. Przyjęta w lipcu ustawa
licznikowa zakłada jednak, że do 2028 r. co najmniej 80 proc. gospodarstw domowych zostanie wyposażonych w urządzenia inteligentne.
"Harmonogram wymiany liczników na inteligentne jest dość ambitny, ale wynika z regulacji unijnych. Jest to nasze zobowiązanie za-

Boom na instalacje fotowoltaiczne skutkuje falą ich pożarów.
Wszystkiemu winna jest pospieszna i niedbała instalacja. Panele nie są
też odpowiednio serwisowane.
W Polsce zdarza się nawet 700 pożarów instalacji fotowoltaicznych rocznie - o wiele więcej, niż w innych krajach. W o wiele większych Niemczech jest ich prawie dwukrotnie mniej. Powód ? Zbyt
pospieszna i niedbała instalacja.
Firmy instalujące panele fotowoltaiczne wyrastają jak grzyby po
deszczu. Nic dziwnego, bo strumień europejskich pieniędzy i dopłaty
powodują szybkie wzrosty na tym rynku. Problem w tym, że Polacy
często decydują się na usługi monterów najtańszych, a nie
najlepszych.
Panele fotowoltaiczne mają często wbudowane zabezpieczenia,
które uniemożliwiają bądź utrudniają powstanie w nich pożaru.
Niestety - są monterzy, którzy po prostu wyłączają te układy. Wychwytują one bowiem najmniejsze błędy podczas instalacji i nie pozwalają włączyć paneli. Łatwiej jest je dezaktywować, niż poprawić
montaż...
Polacy często nie serwisują swoich instalacji, wychodząc
z założenia, że mają przecież działać przez ćwierć wieku. Owszem
- ale okresowe przeglądy są konieczne.
Wszystkie zaniedbania skutkują stosunkowo dużą liczbą pożarów
instalacji. Podobna sytuacja była we Włoszech. Tam również instalowano dużo i szybko, nie dbając o jakość montażu.
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Osobnym problemem jest temat jak bezpiecznie gasić palące się
panele by nie zostać porażonym prądem. Strażacy mają uzasadnione obawy o swoje zdrowie i życie podczas takich pożarów.
Pożary to niejedyne problemy, jakie mogą sprawiać instalacje fotowoltaiczne. Falowniki - czyli urządzenia przetwarzające prąd stały
na zmienny - zakłócają czasem pracę czułych urządzeń elektronicznych. W Holandii panele słoneczne stanowią zagrożenie dla
komunikacji między służbami ratunkowymi, takimi jak policja
i straż pożarna - ostrzega rządowa agencja Telecom.
Część paneli dachowych regularnie powoduje "poważne zakłócenia
i awarie" systemu komunikacji C2000 używanego przez służby
ratownicze.
Problem jest coraz poważniejszy, albowiem liczba paneli słonecznych w Holandii podobnie jak w Polsce wciąż rośnie. Jeśli nic
z tym nie zrobimy, to ryzyko problemów komunikacyjnych między
policją a strażą pożarną będzie się pogłębiać.
Boom na mikroinstalacje sprawił, że operatorzy systemów dystrybucyjnych zgłaszają problemy z przyłączeniem ich do sieci.
Skumulowanie na terenie jednej gminy kilkuset mikroinstalacji
może być kłopotliwe ze względu na konieczność zabezpieczenia
przez OSD odpowiedniej ilości liczników, ekip wykonawczych
oraz oczywiście środków finansowych. Nie da się tego zrealizować
w wyznaczonych terminach bez zwiększenia zatrudnienia, a tym
samym kosztów, na które nie ma zgody URE. Stąd też bardzo
duża liczba reklamacji i donosów do różnych instytucji państwowych.
Dodatkowo operatorzy "dzięki fotowoltaice" mają problemy z
zachowaniem standardów jakościowych, głównie dotyczących
wysokości napięcia w sieci.

trójfazowców. Ale falownik trójfazowy również się wyłączy jeśli
napięcie choćby jednej z trzech faz przekroczy 253V. Duże różnice
napięć między fazami – również będą przyczyną problemów w pracy
falowników trójfazowych.
Gdy inwerter wyłącza się z powodu zbyt wysokiego napięcia sieciowego, klienci zgłaszają się do energetyki żeby rozwiązać problem. Jego rozwiązanie wymaga dużych nakładów inwestycyjnych
w sieć ze strony energetyki, na którą nakłada się coraz więcej obowiązków (np. wymiana tradycyjnych liczników na inteligentne -do
2028 ma wymienić ok 13 mln.) Z drugiej strony Prezes Urzędu Regulacji Energetyki nie pozwala podnosić cen energii dla odbiorów
komunalnych.
Odrębnym tematem jest sprawa odbiorników i urządzeń narażanych często na zawyżone napięcie z sieci. Czasami nie zdajemy sobie sprawy co było powodem, że przestały nam działać LED-y i inne
odbiorniki zasilane zbyt wysokim napięciem z sieci…
Niestety instalatorzy, nie uprzedzili ich o takich trudnościach i uwarunkowaniach. Często przedstawiali nieprawdziwe wyliczenia, uzasadniające zainstalowanie instalacji fotowoltaicznych. Przy niskim zużyciu prądu w danym gospodarstwie domowym taka instalacja jest po prostu nieopłacalna Koszt instalacji nawet po odliczeniu ulg stanowi równowartość 20 lat płacenia za aktualnie zużywaną energię elektryczną !!!
Po 20 latach eksploatacji ogniwa nadają się już tylko do wymiany
na nowe...
Przy takiej skali zainstalowanych instalacji powstanie kolejny
problem- utylizacja zużytych ogniw fotowoltaicznych.

11.07.2021 Bartosz Zmarzlik
Mistrzem Polski

W Lesznie odbył się Finał Indywidualnych
Mistrzostw Polski (IMP) na żużlu.
Głównym sponsorem finału była Enea. Zawody wygrał Bartosz Zmarzlik, który po
raz pierwszy w karierze stanął na
najwyższym stopniu podium IMP.
Bartosz Zmarzlik jeden z największych
polskich żużlowców w historii i wciąż powiększa swój dorobek medalowy. W swojej
karierze sięgnął on m.in. po dwa indywidualne mistrzostwa świata
oraz dwa złote medale drużynowych mistrzostw świata, ale nigdy,
aż do dziś, nie zdobył tytułu Indywidualnego Mistrza Polski!!!
Zmarzlik w finałach IMP startuje nieprzerwanie od 2015 r. Teraz
nareszcie spełnił swoje marzenie i po trzech wicemistrzostwach
IMP w końcu może cieszyć się ze złota.
Finał IMP od początku zwiastował wielkie ściganie i rywalizację
między dwukrotnym mistrzem świata Bartkiem Zmarzlikiem, a
Zbyt wysokiego napięcie w sieci, które może się pojawiać znienacka Maciejem Janowskim, który w tym sezonie imponował kapitalną
jazdą. To właśnie na tych dwóch zawodników zwrócone były oczy
w każdej chwili, gdy akurat kilku sąsiadów założy sobie fotowoltaikę. A już na pewno będą się działy "cuda" gdy zrobi tak pół wsi. wszystkich kibiców żużla. Faworyci do tegorocznego tytułu Mistrza
Polski spotkali się dopiero w biegu 12. Do tego momentu JanowJeszcze w 2020 roku to była rzadkość, ale już od wiosny 2021 na
wszelkich grupach i forach związanych z fotowoltaiką widać istny skiemu nie udało się wygrać żadnego biegu. We wspomnianym
biegu na pierwszym wirażu Zmarzlik kapitalnie napędził się i na
wysyp narzekań na problem zbyt wysokiego napięcia.
Jedynym trwałym lekarstwem na te problemy jest modernizacja sieci pierwszym łuku minął wszystkich rywali i bezproblemowo pomknął do mety. Janowski po raz trzeci tego wieczora dowiózł dwa
energetycznych, aby radziły sobie z przesyłem "w drugą stronę"
bez windowania napięcia poza skalę. Na to potrzeba niemałych pie- punkty, a po wyścigu między zawodnikami zawrzało. Kapitan wroniędzy a nasza polska "zielona rewolucja" jest klejona po taniości: cławskiej Betard Sparty przy zjeździe do parku maszyn zablokował wjazd Zmarzlikowi. Aktualny w dniu zawodów Mistrz Polski
rozdano dotacje, podłączono tabuny prosumentów – z myślą: jakoś to będzie. Przez chwilę nawet jakoś to było, ale właśnie zaczy- ewidentnie nie panował nad emocjami i doprowadził do nerwowej
sytuacji.
na się sypać.
Energetyka ma ustawowy obowiązek stanąć na głowie byleby tylko umożliwić podłączenie każdej domowej instalacji fotowoltaicznej. Jednak podłączenie nie daje gwarancji, że instalacja zawsze będzie pracować poprawnie. Im więcej ludzi w okolicy założy fotowoltaikę, tym większe ryzyko, że wszyscy zaczną doświadczać problemów, w środku słonecznego dnia instalacje będą się wyłączać z
powodu zbyt wysokiego napięcia w sieci.
Z każdym nowym przyłączonym prosumentem mogą się pojawiać
nowe atrakcje skutkujące wyłączeniami instalacji PV – czyli stratą
pieniędzy. Bo miał być "darmowy prąd" – a nie ma go wcale.
Typowe problemy przy współpracy inwertera z siecią energetyczną to:
-Zbyt wysokie napięcie na fazie. Napięcie na żadnej z faz nie może
przekraczać 253V. Jeśli dana faza jest akurat mało obciążona a
kilku prosumentów w okolicy wpycha w nią dużo energii – napięcie wzrasta. Gdy przekroczy 253V, falownik powinien wyłączyć
instalację – nie ma prawa przekroczyć 253V. (są instalatorzy, którzy potrafią ominąć te obostrzenia). Dość łatwo jest o taką sytuację z falownikiem jednofazowym, stąd energetyka bardziej lubi
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Zmarzlik nie mógł narzekać na swoje wyniki. W swoich dwóch
pierwszych startach musiał się sporo napracować, nadrabiając na
dystansie przegrane starty. W fazie zasadniczej stracił tylko jeden
punkt przegrywając w ostatniej serii z Krzysztofem Kasprzakiem.
Po fazie zasadniczej do finału zakwalifikowali się Zmarzlik i Kołodziej (obaj zgromadzili po 14 pkt). W barażu spotkali się Janowski,
Pawlicki, Kasprzak i Lampart. Z barażu do finału awansowali
Jankowski i Kasprzak.
Decydujący finałowy wyścig był jednym z najbardziej widowiskowych niedzielnych zawodów. Nieoczekiwanie stawce przewodził
Kasprzak, a za nim jechał Janowski. Jeszcze na pierwszym okrążeniu efektowny atak przypuścił Zmarzlik, który z czwartej pozycji
przedarł się na pierwsze miejsce. Kasprzak zaczął słabnąć i został
wyprzedzony przez Janowskiego i na końcu przez Kołodzieja.
Tym sposobem Barztosz Zmarzlik poraz pierwszy (mamy nadzieję
nie ostatni) zdobył tytuł IMP
Po zawodach zachowanie Janowskiego było co najmniej dziwne.

7. Jarosław Hampel - 8 (3,2,1,2,0)
8. Szymon Woźniak - 8 (2,1,2,2,1)
9. Paweł Przedpełski - 7 (1,2,3,0,1)
10. Oskar Fajfer - 7 (1,2,3,t,1)
11. Marcin Nowak - 5 (0,1,1,1,2)
12. Tobiasz Musielak - 4 (2,t,1,1,0)
13. Jakub Miśkowiak - 3 (0,3,0,0,0)
14. Kacper Woryna - 3 (2,0,1)
15. Przemysław Pawlicki - 3 (1,0,w,2,0)
16. Grzegorz Walasek - 2 (w,0,0,0,2)
17. Mateusz Szczepaniak - 1 (0,0,0,0,1)

12.07.2021 Porozumienie płacowe w
Enea Logistyka.

W siedzibie Spółki w Poznaniu kontynuowano rozmowy, których
celem było uzgodnienie zasad polityki płacowej w Enea Logistyka. Pandemia trochę odpuściła dlatego strona społeczna na spotkanie stawiła się osobiście. Podsumowano wcześniejsze negocjacje,
które dotyczyły wypłat jednorazowych w 2021 r. W dniu dzisiejszym
skupiono się na tematyce podwyżek płac zasadniczych.
Wzorem innych Spółek GK Enea uzgodniono podwyżkę płac zaPodczas dekoracji zwycięzców zaraz po odegraniu Hymnu
sadniczych od stycznia 2022 r. Podwyżka w dwóch ratach pierwopuścił podium, na którym zostali triumfator Zmarzlik i
sza rata bezwarunkowa a druga warunkowa- uzależniona jest od
Kołodziej, zdobywca brązowego medalu. Zmarzlik celebrował
swój pierwszy tytuł razem z Kołodziejem, Janowski nie pogratulo- wyroku TSUE w sprawie rynku mocy.
wał zwycięzcy i nie otworzył tradycyjnego szampana, tylko uciekł Korzystając z obecności stron dialogu społecznego w Enea Logistyka zawarto jeszcze uzgodnienia w następujących tematach:
do parkingu (chyba nie mógł się pogodzić z tym , że nie obronił
1. Wysokości posiłków regeneracyjnych od stycznia 2022 r.
tytułu IMP)
Uzgodniono kwotę-15,50 zł.
Można nie lubić Zmarzlika, który stanął na najwyższym stopniu
2.Limit skierowań do Sanatorium na sezon 2022 r. Uzgodniono
podium. Można mieć żale, pretensje, że jest z Gorzowa Wlkp., że
jest z innej części Polski i że jeździ bardzo widowiskowo. Ale za to limit dla 5 osób (tak jak w 2021 r.)
co zrobił dla Polski i dla żużla należy mu się szacunek. Nie można Strona społeczna poruszyła jeszcze temat aktualizacji tabeli płac
zasadniczych. Obecnie obowiązuje tabela z 2017 r. Zarząd rozpozna
się obrażać w tak prymitywny sposób właściwie tylko dlatego, że
temat i rozważy aktualizację tabeli w uzgodnieniu ze stroną społeczną.
się przegrało. Obowiązkiem Janowskiego, było stać na podium i
Spotkanie w tym temacie odbędzie się po wakacjach.
wypełnić zobowiązania względem telewizji, fotoreporterów…
Krótka dyskusja pomiędzy stronami dotyczyła również przyszłości
Bartosz Zmarzlik oprócz medalu, szarfy oraz pucharu otrzymał
Spółki i ewentualnego wchłonięcia jej przez Enea Operatora. Z
Czapkę Kadyrowa, na której każdy zwycięzca wyszywa swoje nawypowiedzi Zarządu wynika, że temat wchłonięcia nie jest jeszcze
zwisko oraz rok, w którym zdobył tytuł. Zawody o tytuł IMP były
jednocześnie 71. Memoriałem Alfreda Smoczyka, jednym z najstar- przesądzony, możliwe są jeszcze różne scenariusze.
szych turniejów towarzyskich rozgrywanych w Polsce. Zmarzlik jako
triumfator IMP, został też jego zwycięzcą.
12.07.2021 Brak porozumienia płacowego w

Enea Centrum

Klasyfikacja finału IMP 2021:
1. Bartosz Zmarzlik - 14 (3,3,3,3,2) + 1. miejsce w finale
2. Maciej Janowski - 12 (2,2,2,3,3) + 2. miejsce w finale
3. Janusz Kołodziej - 14 (3,3,3,2,3) + 3. miejsce w finale
4. Krzysztof Kasprzak - 10 (1,1,2,3,3) + 2. miejsce w półfinale + 4.
miejsce w finale
5. Piotr Pawlicki - 10 (0,1,3,3,3) + 3. miejsce w półfinale.
6. Wiktor Lampart - 9 (3,1,2,1,2 + 4. miejsce w półfinale)

Spotkanie strony społecznej z zarządem EC odbyło się w trybie
mieszanym( stacjonarnie + wideokonferencja).Pierwszym poruszonym tematem była sprawa uzgodnienia limitu skierowań do sanatorium. Zarząd z uwagi na spadającą co rocznie ilość chętnych do korzystania z tego typu profilaktyki zaproponował zmniejszenie na rok
2022 limitu do 90 skierowań . Strona społeczna przyjęła argumentację zarządu i wyraziła na to zgodę. Przy czym jeżeli ustalony limit
okaże się nie wystarczający to zarząd przy następnych uzgodnieniach będzie w stanie go zwiększyć. Jednocześnie strona społeczna
zaapelowała do zarządu o szersze rozpowszechnieni profilaktyki
(Ciąg dalszy na stronie 7)
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sanatoryjnej wśród pracowników spółki.
W sprawach płacowych zarząd poinformował , że jest w trakcie
prac alokacyjnych Pracowników , którzy w ramach powstawania
Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) będą
wraz ze spółkami wytwarzania przechodzić do NABE i w związku
z tym poprosił stronę społeczną o przesunięcie terminu podpisania
porozumienia płacowego na wrzesień 2021. Zarząd podkreśla , że
nadal podtrzymuje swoje zobowiązanie określone w uzgodnieniu z
17.06.2021. w sprawie deklaracji podpisania porozumienia płacowego jak w pozostałych Spółkach GK Enea.
Strona społeczna zwróciła uwagę zarządowi , że argument ten nie
za bardzo logicznie uzasadnia przyczynę alokacji Pracowników a
zawarcie porozumienia płacowego . Ostatecznie zarząd przekonywał
stronę społeczną , że jest to decyzja „mamusi” . Strona społeczna
nie chcąc już wywierać większego nacisku na zarząd postanowiła
zgodzić się z prośbą zarządu , ostatecznie przeszeregowania mają
nastąpić od stycznia 2022r. więc jest jeszcze trochę czasu . Zgoda
ta jest obwarowana tym , że wyznaczony termin 15.09.2021 jest
terminem ostatecznym. Zarząd przyjął ten warunek i został on zapisany w uzgodnieniach ze spotkania. Do uzgodnień ze spotkania
zostało również wpisane stanowisko MZZ Synergia , w którym
związek wnosi o dokonanie od stycznia 2022r. pełnych przeszeregowań bez podziału na rok 2021 i 2022 bez względu na wynik decyzji TSUE w sprawie rynku mocy.
W sprawach różnych strona społeczna wróciła do tematu nie rozwiązanej nadal sprawy zaległych reklamacji , których koszty obciążają pozostałe Spółki . Pracownicy już są przeciążeni obowiązkami , do
tego dochodzi jeszcze sprawa Pracowników BOK , którzy poświęcają gro czasu na umowy i reklamacje bezpośrednio z klientami to
jeszcze obciążono ich elektronicznymi reklamacjami, też już nie są
w stanie przerobić tych spraw , a zaległości nadal rosną. Zarząd tłumaczy , że winni są klienci którzy potrafią składać po kilka reklamacji w krótkim przedziale czasowym. Zarząd podjął decyzję o
odtwarzaniu stanowisk po Pracownikach , którzy odchodzą ze
Spółki i ma nadzieję , że problem ten niedługo zostanie rozwiązany . Strona społeczna będzie monitorować sytuację.
Strona społeczna poruszyła jeszcze temat 1 % Funduszu Nagród.
Doszły do nas informacje , że wypłata z tego funduszu została
wstrzymana. Zarząd poinformował , że fundusz nie został wstrzymany i nagrody zostaną wypłacone 15.07.2021 r. Powodem opóźnienia
była wypłata nagrody wakacyjnej, by uniknąć kumulacji wypłatę przesunięto.

13.07.2021 LW Bogdanka porozumienie z
górnikami-wzrost płac , gwarancje zatrudnienia.

two czeka transformacja, a to wymaga zarówno od zarządu kopalni, jak i strony społecznej wyjątkowej odpowiedzialności oraz
patrzenia w przyszłość co najmniej kilkanaście lat do przodu.

13.07.2021 Enea częściowo rozwiąże
rezerwę na budowę Ostrołęki C.

Enea planuje częściowe rozwiązanie rezerwy w kwocie ok. 114 mln
zł (z łącznej rezerwy 222,2 mln zł, pierwotnie 219,4 mln zł, w
związku z planowanym rozliczeniem inwestycji realizowanej przez
spółkę Elektrownia Ostrołęka, podała spółka. Wartość rezerwy po
jej częściowym rozwiązaniu wynosić będzie ok. 108 mln zł.
Powyższe zdarzenie wpłynie na jednostkowe i skonsolidowane
sprawozdanie finansowe Enei poprzez zwiększenie zysku przed
opodatkowaniem i zysku netto spółki o ok. 114 mln zł, podano
również.
Zdarzenie ma charakter niegotówkowy, powiększając zysk netto
okresu sprawozdawczego bez wpływu zarówno na skonsolidowany, jak i jednostkowy wynik EBITDA za okres sprawozdawczy,
zaznaczono.
Ostateczna wielkość kwoty rozwiązania rezerwy zostanie zaprezentowana w raportach okresowych spółki oraz grupy kapitałowej
Enea za I półrocze 2021 roku.

13.07.2021 Gigantyczna inwestycja
w podgorzowskiej Baczynie

Gwarancja zatrudnienia na 5 lat, wzrost pensji o 4,5 proc., nagroda w wysokości 2,5 tys. zł - to niektóre zapisy porozumienia zawartego między zarządem Bogdanki a związkowcami. Wiceminister
aktywów państwowych Artur Soboń (na zdjęciu poniżej przy
mikrofonie) dodał, że umowa gwarantuje bezpieczne i dobrze płatne
miejsca pracy.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) ruszyły z ogromną inwestycją wartą blisko 400 mln zł, która zakłada budowę linii elektroenergetycznej 400 kV na trasie z Baczyny koło Gorzowa do
miejscowości Plewiska w województwie wielkopolskim. Trwają
obecnie prace związane z posadowieniem fundamentów konstrukcji
słupowych.
Na temat inwestycji "Budowa linii 400 kV relacji BaczynaPlewiska" mówiło się już od kilku lat. W 2019 roku trwały konsulta"Jest to przykład dialogu społecznego, który kończy się sukcesem cje społeczne na terenie lubuskich i wielkopolskich gmin przez które
podpisaniem ważnego z punktu widzenia strony społecznej porozuma przebieg linia. Inwestycja będzie realizowana nie tylko na terenie
mienia określającego gwarancję zatrudnienia oraz warunki wynagminy Lubiszyn, ale również obejmie m.in. gminę Bogdaniec,
grodzeń, także wzrostu tych wynagrodzeń" - powiedział Soboń na
Deszczno, Międzyrzecz, Bledzew czy Pszczew.
konferencji prasowej, podczas której ogłoszono porozumienie między zarządem Lubelskiego Węgla Bogdanka a związkami zawodo- Natomiast w maju 2021 roku wojewoda lubuski wydał pierwsze
pozwolenie na budowę dwutorowej sieci elektroenergetycznej na powymi. Dodał, że porozumienie zostało tak skonstruowane, aby
zagwarantować pracownikom bezpieczne i dobrze płatne miejsca szczególnych odcinkach. Tym samym jeszcze w maju Polskie Sieci
Elektroenergetyczne przejęły plac budowy i mogły ruszyć z pierwpracy.
szymi pracami. 8 lipca, wojewoda lubuski wydał kolejne pozwolePodpisane porozumienie dotyczy głównie gwarancji zatrudnienia
nie na budowę na następnych odcinkach tej inwestycji.
na 5 lat, wypłaty 2,5 tys. brutto nagrody za pierwsze półrocze,
Jak relacjonują Polskie Sieci Elektroenergetyczne, do tej pory wywzrostu stawek wynagrodzenia podstawowego o 4,5 proc.
Prezes LW Bogdanka Artur Wasil przypomniał, że polskie górnic- konano już 30 stanowisk fundamentowych i w trakcie budowy są
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kolejne posadowienia fundamentów konstrukcji słupowych.
Linia 400 kV Baczyna-Plewiska jest częścią programu rozbudowy
systemu przesyłowego w północno-zachodniej części kraju. Stworzenie nowego węzła w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego (SE
Baczyna) i zapewnienie dwustronnego zasilania poprzez połączenia
400 kV z Krajnika i Plewisk zapewni poprawę warunków wyprowadzenia mocy z OZE zlokalizowanych na terenie północnej
Polski oraz z Elektrowni Dolna Odra.

14.07.2021 Obradował
Zarząd Regionu Gorzów NSZZ Solidarność.

7. Informacja o odznaczeniach Działaczy Regionu Gorzowskiego
Krzyżami Wolności i Solidarności.
8.Ograniczenie handlu w niedzielę. Informacja o planach nowelizacji ustawy przygotowywanej przez związek w celu jej uszczelnienia i
wyeliminowania wykorzystywania przez sieci handlowe luk prawnych.
9.Szkolenia Społecznych Inspektorów Pracy. We prześniu i październiku planowane są szkolenia. Osoby chętne mogą się zgłaszać do
ZRG.
10.Sprawy różne:
-40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego i pacyfikacji ZM
Ursus w Gorzowie Wlkp.-dokończeniu dzieła zmarłego w tym
roku Tadeusza Horbacza-Pomnik Pacyfikacji Gorzowskiego Ursusa -16.12.1981.
-Budżet ZRG. Na następne posiedzenie prezydium przedstawi odpowiednie dokumenty.

15.07.2021 Samochody elektryczne- toksyczne
odpady. Góra paneli fotowoltaicznych
do utylizacji.

W siedzibie związku w Gorzowie Wlkp. na drugim w tym roku posiedzeniu spotkali się członkowie Zarządu Regionu Gorzów NSZZ
Solidarność (ZR G).
Tematy poruszane podczas zebrania:
1 Sytuacja w zakładach pracy regionu. Przedstawiciele służby
zdrowia, oświaty i energetyki przedstawili napiętą sytuację w ich
zakładach pracy. Nierówne traktowanie Pracowników, nierealizowanie zawartych porozumień, brak dialogu doprowadza do protestów. Zrelacjonowano manifestacje jakie odbyły się w Warszawie: Energetycy protestowali 9 czerwca 2021 r. a oświata 1 lipca
2021 r.
2.Emerytury stażowe. Sprawy formalne związane z obywatelską
inicjatywą ustawodawczą zostały już załatwione przez Komisję Krajową NSZZ Solidarność. Od 7 lipca 2021 można już zbierać podpisy pod przygotowany przez NSZZ Solidarność projekt ustawy.
Wszystkie dokumenty związane z tym tematem, w tym listy poparcia
zostały przesłane do organizacji związkowych regionu. Niedługo ruszy akcja informacyjna w środkach masowego przekazu. Apel do
wszystkich o włączenie się w akcję zbierania podpisów pod naszą
inicjatywą.
3.Relacja z posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ Solidarność jakie
odbyło się 22 czerwca 2021 w Spale.
4.Relacja z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
w Zielonej Górze-28 czerwca 2021.
5.Obchody rocznicy narodzin NSZZ Solidarność oraz wydarzeń z
sierpnia 1982 r. w Gorzowie Wlkp. Omówiono plany uroczystości
rocznicowych: -28.08.2021-Stary Rynek- Koncert pieśni patriotycznych oraz występ zaproszonego artysty. -29.08.2021-XXII edycja
Biegu Solidarności. -31.08.2021 Plac Katedralny przelot eskadry
samolotów, Msza Święta, Inscenizacja wydarzeń z 31.08.1982 r.

6.Informacja o powołaniu Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa
Województwa Lubuskiego.

Ekologiczne zamiary wielkich fabryk, by zmniejszyć emisję dwutlenku węgla, mogą paradoksalnie poskutkować milionami ton
niebezpiecznych śmieci.
Dawniej lotnisko Coventry służyło eskadrom myśliwców RAF
biorących udział w Bitwie o Anglię. Niedługo może stać się przyczółkiem rewolucji na rynku akumulatorów w West Midlands. To
jedno z proponowanych miejsc dla brytyjskiej gigafabryki akumulatorów, która ma zapewnić zasilanie milionom aut elektrycznych.
Wartość budowy szacuje się na 2,6 mld funtów. Brytyjski rząd
obiecał wsparcie projektu w wysokości 500 mln funtów.
Powstanie gigafabryk produkujących miliony akumulatorów zasilających pojazdy elektryczne w całej Europie to szansa na obniżenie
emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Jednak za tą szansą stoi
nowe zagrożenie - e-odpady.
Do wyprodukowania akumulatorów samochodowych używa się specyficznych surowców: niklu, litu i kobaltu. To bardzo rzadkie pierwiastki, występujące w niewielu miejscach i bardzo ograniczonych
ilościach.
W Europie zaplanowano do tej pory budowę aż 38 gigafabryk akumulatorów do samochodów elektrycznych.
Żywotność akumulatorów samochodowych jest dość długa, obecnie
może wynieść nawet 15 lat. Oznacza to jednak, że niedługo zaczniemy gromadzić zużyte akumulatory. Gavin Harper, stypendysta w
Faraday Institution i naukowiec z University of Birmingham, szacuje, że do 2040 r. możemy zgromadzić do 8 mln ton zużytych akumulatorów.
Zużyte akumulatory mogą być toksyczne, dotyczy to zwłaszcza
baterii kobaltowych. Trudno w tej chwili oszacować procent recyklingowanych akumulatorów, bo w przypadku tych litowych dane
wahają się od 5 do 50 proc. Harper uważa jednak, że wzrost produkcji akumulatorów sprawi, że ogromna ich ilość nie będzie recyklingowana.
Obecnie do zasilania samochodów elektrycznych najczęściej używa
się baterii litowo-jonowych. Zawierają one kilkaset pojedynczych
ogniw. Pewną część metali użytych do wyprodukowania baterii można wykorzystać ponownie. Problem w tym, że akumulatory zawierają inne materiały, niebezpieczne i wybuchowe, dlatego cały proces recyklingu wymaga odpowiednich, skomplikowanych procedur.
Nowe akumulatory już niedługo trafią co dziesiątek milionów samo(Ciąg dalszy na stronie 9)
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chodów. Według planów do 2030 r. liczba obecnych na światowych
drogach samochodów elektrycznych wzrośnie z dzisiejszych 11 mln
do 145 mln.

siedzibie Naszej Organizacji do której Kazimierz należy od początku jej powstania czyli od 1980 r. Podczas tego spotkania obiecał
jednak, że jak tylko sytuacja pozwoli to zorganizuje imprezkę w
szerszym gronie. Jak obiecał tak uczynił.

Pandemia trochę odpuściła i Kaziu znalazł odpowiedni termin i
lokal (De Sant), i zaprosił na uroczyste pożegnanie: Rodzinkę,
Koleżanki i Kolegów z pracy i związku do, którego należy.
Jak zwykle przy takich okazjach, były wspomnienia, życzenia, prezenty i tradycyjne STO LAT. Nowy Emeryt zadbał o to by nikt nie
umarł z głodu i pragnienia. W części artystycznej wystąpił Chór
Tenorów, który odśpiewał HYMN EMERYTÓW.

W tej chwili recykling baterii samochodowych nie jest powszechny,
ponieważ trudno znaleźć dla niego uzasadnienie przy tak małej
liczbie sprzedawanych samochodów elektrycznych.
Konieczności recyklingu może zaszkodzić rozwojowi tego rynku, nie
tylko w Wielkiej Brytanii, ale całej Europie. Recykling może bowiem zniechęcić inwestorów.
Aktualnie recykling tych baterii wygląda tak, że są one rozdrabniane i zmieniane w tak zwaną czarną masę, żużel, który w dalszej
kolejności poddaje się rafinacji, a w jej trakcie wydobywane są
cenne minerały. Ta procedura jest jednak energochłonna. Bardziej wydajny byłby ręczny demontaż baterii, który co prawda
jest możliwy, ale stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa.

16.07.2021
Uroczyste pożegnanie
Kazimierza
Burzyńskiego.
Na początku tego roku na
zasłużoną emeryturę po
przepracowaniu 45 lat ( 42 w
energetyce) przeszedł Kazimierz Burzyński Młodszy
Specjalista ds. majątku sieciowego z Rejonu Dystrybucji Gorzów Wlkp.
Kazimierz należy do tych Energetyków, którzy uważają, że nie można odejść niezauważenie na emeryturę nie
pożegnawszy się z Koleżankami i Kolegami z, którymi spotykało
przez tak długi okres swojego życia.
Dlatego wcześniej rezerwował już dwa terminy okolicznościowego
spotkania pożegnalnego. Niestety pandemia koronawirusa uniemożliwiała mu realizację tych planów.
Kameralne spotkanie pożegnalne odbyło się 1 kwietnia 2021 r. w

Podczas pożegnania można było też potańczyć, oraz obejżeć bezpośrednią transmisję z zawodów żużlowych (GP Czech w Pradze).
Jak widać z powyższej relacji- dla każdego było coś miłego. Zabawa
była przednia więc gospodarze lokalu mieli problem , jak zmusić
nas do jego opuszczenia. Ostatecznie w późnych godzinach wieczornych udało się im to, i bardzo udana impreza pożegnalna dobiegła końca.
Kazimierzu bardzo Ci dziękujemy, i przypominamy, że twoja
kariera zawodowa dobiegła końca, ale kariera związkowa jeszcze
nie, zapraszamy do działalności w coraz większym Kole Emerytów
i Rencistów działającym przy Naszej Organizacji.
Kaziu jeszcze raz -STO LAT NA EMERYTURZE.

Więcej zdjęć na Naszej Stronie-Menu-Aktualności.

18.07.2021 Memoriał
Edwarda Jancarza w Gorzowie Wlkp.

(Ciąg dalszy na stronie 10)
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Nagrodę dla zwycięzcy
turnieju wręczał
Prezes Enea S.A. Paweł
Szczeszek.

Interesującą imprezę zakończył imponujący pokaz sztucznych ogni.

W Gorzowie Wlkp. odbyła się XVII edycja Memoriału Edwarda
Jancarza. Sponsorem tytularnym imprezy była Enea
Przez przełożenie drugiego turnieju Grand Prix w Pradze na niedzielę, na turniej nie stawiło się czterech uczestników GP: Bartosz
Zmarzlik, Martin Vaculik, Anders Thomsen i Jason Doyle'a. Klub
Stal Gorzów stanął przed trudnym zadaniem szukania innych zawodników w zamian dla wyżej wymienionych. Trzeba przyznać, że
jak na bardzo krótki czas ewentualnych negocjacji, udało im się znaleźć całkiem klasowych zastępców- Grzegorza Walaska, Tomasza
Gapińskiego, Adriana Miedzińskiego oraz Adriana Gałę.
Mimo tych trudności trzeba przyznać obsada Memoriału była całkiem niezła.

Wyniki XVII Memoriału Edwarda Jancarza:
1. Wadim Tarasienko - 17 (1,1,3,3,3,3,3)
2. Dominik Kubera - 15 (1,3,3,2,2,2,2)
3. Rohan Tungate - 13 (3,3,2,2,0,2,1)

4. Patryk Dudek - 17 (3,2,3,3,3,3,0)
5. Kacper Woryna - 13 (3,3,3,1,2,1)
6. Grzegorz Walasek - 10 (2,1,1,3,3,t)
7. Grzegorz Zengota - 9 (3,2,1,0,2,1)
8. Jakub Miśkowiak - 8 (0,3,2,0,3,0)
XVII Memoriał otworzył kon9. Szymon Woźniak - 8 (2,2,2,1,1)
cert Michała Wiśniewskiego.
10. Adrian Miedziński - 5 (2,0,0,3,w)
Emocjonujące zawody transmito- 11. Andreas Lyager - 5 (0,1,2,0,2)
wała TVP Sport. Główny fawo- 12. Wiktor Jasiński - 4 (1,2,0,0,1)
13. Tomasz Gapiński - 4 (d,0,1,2,1)
ryt zawodów Patryk Dudek z
14. Rafał Karczmarz - 3 (2,0,t,1,0)
Falubazu Zielona Góra, miał
szansę dołączyć do Australij15. Bartosz Smektała - 3 (d,d,1,2,0)
czyka Jasona Crumpa, trzy16. Adrian Gała - 3 (0,1,0,1,1)
krotnego zwycięzcy Memoriału 17. Kamil Pytlewski - 0 (0)
(2005, 2007, 2008). Dudek wcześniej wygrywał w 2016 i 2017 r.
21.07. 2021 Stały wzrost zużycia
Do grona faworytów zaliczano
energii elektrycznej w Polsce i na świecie.
też zawodnika miejscowej Stali -Szymona Woźniaka oraz Kacpra
Worynę. Jak się później okazało żaden z faworytów nie stanął na
podium...

Zawody były intersujące i obfitowały w wiele niespodzianek, największą sprawił Wadim Tarasenko. Żużlowiec Abramczyk Polonii
Bydgoszcz awansował do finału zawodów, a w decydującym wyścigu popisał się świetną akcją w pierwszym łuku i nie oddał już prowadzenia do końca biegu. Kolejne miejsca w finale zajęli Dominik
Kubera, Rohan Tungate i Patryk Dudek.

W lipcu padł rekord zużycia energii elektrycznej latem w naszym
kraju. Gdyby nie elektrownie węglowe zabrakłoby nam prądu....
15 lipca 2021 r. wystąpiło rekordowe zapotrzebowanie na moc
elektryczną w okresie letnim - poinformowały Polskie Sieci Energetyczne S.A. Zapotrzebowanie na moc wyniosło 24 533 MW, a średnie godzinowe zapotrzebowanie wyniosło 24 317 MW.
(Ciąg dalszy na stronie 11)
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Nie wystąpiły zakłócenia w pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
Struktura i produkcja energii elektrycznej w rekordowym poborze
mocy daje do zrozumienia, że bez dużych, stabilnych źródeł energii elektrycznej nie zapewnimy wystarczającej produkcji prądu.
OZE nam tego nie zapewni.... akurat w tym dniu, w środku lata
słabo było z prądem z OZE...
Poprzedni rekord zapotrzebowania na moc latem padł - 9 lipca 2021
r. wyniósł 24 336 MW. Oznacza to, że zużywamy coraz więcej
energii elektrycznej. Najwyższe w historii zapotrzebowanie na
prąd było 18 stycznia 2021 roku i wyniosło 27 380 MW. Jednym z
powodów była wyjątkowo niska temperatura.
Jakie źródła energii elektrycznej 15 lipca 2021 roku zapewniły
prąd w naszym kraju?
-Węgiel kamienny 57,4%
-Węgiel brunatny 24,2%
-Gaz ziemny 7,1%
-Fotowoltaika 4,5%
-Wiatraki 2,8%
-Biomasa 1,0%
-Olej 1,0%
-Elektrownie wodne 0,9%
-Elektrownie szczytowo-pompowe 0,8%
-Gaz z pokładów węgla 0,3%
Międzynarodowa Agencja Energetyki (IEA) wylicza w najnowszym raporcie, że produkcja energii elektrycznej z OZE nadal rośnie, ale nie nadąża za zwiększającym się popytem na energię...
Po wzroście o 7 proc. w 2020 roku przewiduje się, że produkcja
energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych będzie większa o 8
proc. w 2021 roku i o ponad 6 proc. w 2022 roku. Pomimo tak szybkiego rozwoju alternatywnych źródeł energii, oczekuje się, że OZE
będą w stanie obsłużyć tylko około połowy przewidywanego wzrostu globalnego popytu w 2021 i 2022 roku. Warto dodać, że produkcja energii jądrowej wzrośnie o około 1 proc. w 2021 i o 2
proc. w 2022 roku.
Eksperci szacują, że globalny popyt na energię elektryczną odbije
się w latach 2021 i 2022. Po spadku o ok. 1 proc. w 2020 r.
Większość z tych wzrostów będzie miała miejsce w regionie Azji i
Pacyfiku. Ponad połowa globalnego wzrostu w 2022 roku przypadnie na Chiny, które są największym na świecie odbiorcą energii elektrycznej. Indie, trzeci co do wielkości konsument, będą
odpowiadać za 9 proc. światowego wzrostu popytu na energię.
Energia elektryczna wytwarzana z paliw kopalnych może pokryć
45 proc. dodatkowego zapotrzebowania na nią w 2021 roku i 40
proc. w 2022 roku. Generacja energii z węgla, po spadku o 4,6 proc.
w 2020 roku, wzrośnie o prawie 5 proc. w 2021 roku, przekraczając poziomy sprzed pandemii. W 2022 roku wzrośnie o kolejne 3
proc. i może osiągnąć najwyższy poziom w historii.
Oczekuje się także, że po spadku o 2 proc. w 2020 roku produkcja
energii z gazu ma szansę wzrosnąć o 1 proc. w 2021 roku i o blisko
2 proc. w 2022 roku. Przyrosty generacji gazowej pozostaną w tyle
za węglem, ponieważ odgrywa mniejszą rolę w szybko rozwijającym się regionie Azji i Pacyfiku, a także w obliczu rosnącej konkurencji ze strony OZE w Stanach Zjednoczonych i Europie.

getyki oraz Krajowej Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni.
Podczas spotkania omówiona została aktualna sytuacja sektora
energetycznego, w tym problemy podmiotów państwowych jak i
firm prywatnych. Dyskutowano także o problemach pojawiających
się w trakcie procesu negocjacji umowy społecznej dla pracowników sektora energetycznego. W toku spotkania postanowiono zwołać na 30 lipca 2021 nadzwyczajne posiedzenie Rady KSGiE poświęcone sytuacji w branży energetycznej.
"W trakcie spotkania zapadła także decyzja o przeprowadzeniu manifestacji, która będzie naszą odpowiedzią wobec piętrzących się
problemów w Grupie Tauron Polska Energia spowodowanych kontrowersyjnymi decyzjami zarządu Grupy. Data i miejsce manifestacji
zostaną ustalone niebawem. Przewidywane miejsce to katowicka
siedziba Tauronu lub Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie "– poinformował Jarosław Grzesik, Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność.

23.07.2021 Skarb Państwa, PGE, Tauron, Enea i
Energa podpisały umowę ws. współpracy przy
wydzieleniu aktywów węglowych do NABE

PGE, Enea, Tauron, Energa i Skarb Państwa zawarły porozumienie dotyczące współpracy w zakresie wydzielenia aktywów węglowych i ich integracji w ramach Narodowej
Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).

Jak poinformowało w MAP w komunikacie, celem porozumienia jest
określenie współpracy w procesie wydzielenia aktywów energetyki
węglowej i ich integracji w Narodowej Agencji Bezpieczeństwa
Energetycznego, a także wsparcie procesu kształtowania optymalnego modelu działalności NABE.
"Podjęliśmy się niezwykle skomplikowanego zadania polegającego
na kompleksowej transformacji branży elektroenergetycznej w Polsce. Spełnienie tego zadania wymaga ścisłej współpracy Skarbu Państwa z podmiotami zaangażowanymi w jego realizację" - oświadczył,
cytowany, wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek
Sasin.
Jak dodał, porozumienie to wstęp do dalszych wspólnych prac, które pozwolą szczegółowo określić kształt proponowanych przez
resort aktywów rozwiązań.
Według MAP porozumienie umożliwi przygotowanie spółek do
22.07.2021 Spotkanie przedstawicieli KSGiE
wydzielenia aktywów w jednorodny dla wszystkich podmiotów
sposób, pozwoli na wybór jednego profesjonalnego doradcy dla
NSZZ Solidarność
wszystkich podmiotów, a także ograniczy koszty procesu. Porozumienie będzie też stanowić podstawę do wypracowania docelowej
organizacji NABE, z uwzględnieniem ostatecznej treści dokumentu przyjętego przez Radę Ministrów oraz uzgodnień w ramach
umowy społecznej dla energetyki i węgla brunatnego.
Jak podały z kolei spółki, w ramach porozumienia jego strony deklarują wzajemną wymianę niezbędnych informacji, w tym dotyczących struktur organizacyjnych, realizowanych procesów i założeń
dla kierunku transformacji, których przekazanie nie narusza prawa.
Strony dostrzegają potrzebę koordynacji współpracy w procesie
wydzielenia aktywów węglowych i ich integracji w NABE - zaznaczono w komunikacie.
MAP i spółki przypomniały, że w opublikowanym w maju dokumencie "Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce. Wydzielenie aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa".
MAP zawarło koncepcję wydzielenia z grup kapitałowych aktywów
związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach węglowych.
W siedzibie Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki
(KSGiE) NSZZ Solidarność odbyło się spotkanie Przewodniczącego Integracja wydzielonych aktywów ma nastąpić wokół dzisiejszej
(Ciąg dalszy na stronie 12)
Sekretariatu z przedstawicielami Prezydiów Krajowej Sekcji Ener-
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spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, która docelowo będzie działać pod nazwą Narodowa Agencja Bezpieczeństwa
Energetycznego.
Według prezesa PGE Wojciecha Dąbrowskiego porozumienie to
"kamień milowy" w procesie wydzielenia aktywów węglowych z
polskich spółek energetycznych i utworzenia NABE.
"Od skuteczności, ale też tempa zakończenia prac nad tym przedsięwzięciem, zależy przyszłość polskiej energetyki, potencjał rozwoju
polskich spółek energetycznych i ich dalsze inwestycje w odnawialne
źródła energii" - powiedział Dąbrowski.
Jak przypomniał, PGE prowadzi plan transformacji w kierunku
źródeł nisko i zeroemisyjnych, którego realizacja byłaby niemożliwa bez wydzielenia aktywów węglowych. Dąbrowski zaznaczył, że
PGE jest gotowa do sprawnego wydzielenia aktywów.
"Jestem przekonany, że porozumienie przybliża nas do wspólnego
celu, którym jest powstanie NABE i racjonalna transformacja polskiej energetyki. Podpisany dokument to kolejny krok do sprawnej i
efektywnej realizacji tego procesu. Naszym priorytetem w Enei jest
realizacja transformacji przy społecznej akceptacji. Bez wydzielenia
bloków węglowych do NABE nie zrealizujemy koniecznych inwestycji w zero- i niskoemisyjne źródła energii przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Jesteśmy dziś u progu
wielkich inwestycji w energetyce, które wymagają miliardowych
nakładów inwestycyjnych" - powiedział Paweł Szczeszek, prezes
Enei.
Grupa Enea jest jednym z najważniejszych podmiotów na rynku
energii w Polsce, współodpowiedzialnym za bezpieczeństwo energetyczne państwa. Firma obserwuje globalne trendy i w pełni rozumie
wyzwanie, jakim są zmiany klimatyczne, dlatego aktywnie uczestniczy w rozwoju sektora OZE. Aktualnie finalizowane są prace nad
nową strategią Grupy Kapitałowej, która będzie ambitną odpowiedzią na zmieniające się wymagania rynku i otoczenia. Enea
chce przede wszystkim inwestować w technologie zeroemisyjne.

sprawa jest aktualna - czytamy w "Pulsie Biznesu".

29.07.2021 Milion prosumentów na koniec roku?

Według nieoficjalnych informacji, w Polsce jest już 650 tys. prosumentów - oświadczył Ireneusz Zyska, pełnomocnik rządu do spraw
OZE. Jak dodał, przypuszcza, że do końca roku powinien być ich
już milion.Polityk poinformował, że z dwóch pierwszych edycji programu "Mój prąd" skorzystało 266 tys. osób, natomiast w 3. edycji
jest już ok. 60 tys. wniosków. Jak przypomniał ruszyła 1 lipca i nabór potrwa do końca roku.
Budżet 3. edycji to 534 mln zł i - jak stwierdził Zyska - zmierza już
do wyczerpania. - Jak się wyczerpie, będziemy się zastanawiać nad
uzupełnieniem - dodał.
Pełnomocnik, tłumacząc dlaczego w programie "Mój prąd 3.0"
dotację do paneli fotowoltaicznych obniżono z 5 do 3 tys. zł,
stwierdził, że staniały i technologia i usługi instalacyjne.
"Zauważyliśmy, że nadmiarowe wsparcie powoduje zawyżanie cen" dodał Zyska.
Zapewnił, że ministerstwo klimatu przygotowuje 4. edycję programu, której budżet będzie znacznie większy. Zastrzegł, że program
będzie przewidywał nie tylko dofinansowanie zakupu i montażu
paneli fotowoltaicznych, ale też domowych magazynów: energii
elektrycznej, ciepła, chłodu, systemów zarządzania energią oraz
ładowarki dla samochodu elektrycznego.
Zyska ocenił, że 4. edycja programu powinna ruszyć od 1 stycznia
2022 r., i termin ten powinien być skorelowany z planowaną zmianą systemu rozliczeń nowych prosumentów.

29.07.2021 Nagroda na Dzień Energetyka

28.07.2021 Izera czeka na pieniądze z budżetu

Z okazji zbliżającego się Dnia Energetyka składamy wszystkim
Pracownikom serdeczne podziękowania za ciężką pracę i wzorowe
wywiązywanie się ze swoich obowiązków w czasie pandemii.
Zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy wystąpiliśmy do Zarządu Enea S.A. o ustalenie wysokości Nagrody na
Dzień Energetyka w 2021 r.
Mija dokładnie rok od oficjalnej prezentacji dwóch prototypów
Zarząd pozytywnie odpowiedział na nasze sugestie i uwzględniając
aut marki Izera. ElectroMobility Poland szukał wówczas partnera
bardzo duże zaangażowanie w wykonywanie codziennych obobiznesowego do inwestycji w fabrykę, ale stanęło na tym, że czeka na wiązków podjął decyzje o wypłacie Nagrody na Dzień Energetyka
pieniądze z budżetu - informuje "Puls Biznesu".
w wysokości 2500 zł. (w 2020 r. było 1810 zł.) Wypłata nagrody
ElectroMobility Poland (EMP), start-up, który pracuje nad urunastąpi nie później niż 12 sierpnia 2021 r.
chomieniem produkcji pierwszego polskiego auta elektrycznego,
Zarząd Enea S.A. rekomendował Zarzadom Spółek Grupy Kapitazamknął zeszły rok z nieco ponad 4 mln zł straty netto, czyli połowej Enea wypłacenie nagrody na Dzień Energetyka w takiej
dobną do tej z 2019 r.
samej wysokości jak w Enea S.A
Jak wynika ze sprawozdania finansowego EMP środki finansowe
W IMIENIU WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW DZIĘKUJEMY.
zgromadzone na kontach, to jedynie 15 mln zł a plan inwestycyjny
opiewa na miliardy. Na inwestycje firma przeznaczyła 19 mln
zł, co zmniejszyło poziom dostępnych środków pieniężnych.
Na koniec 2019 r. EMP miał ich prawie 40 mln zł, a na koniec
2020 r - 15,7 mln zł. Jednocześnie firma nie dostała wciąż
nowych pieniędzy od akcjonariuszy, a plany na 2021 r, ma
ambitne. Wśród nich: zwiększenie zatrudnienia, podpisanie
kontraktu na platformę technologiczną (czyli podłogę dla auta), przygotowania do budowy fabryki oraz działania komunikacyjne.
EMP należy wciąż w równych częściach do czterech państwowych firm energetycznych: PGE, Tauronu, Enei i
Energi. Powierzyły jej łącznie 70 mln zł i oczekiwały opracowania projektu polskiego auta elektrycznego. Projekt miał
swoje wiraże i opóźnienia. Ostatecznie EMP wykreował
Izerę i zaprezentował dwa prototypy. Następne kroki, to
zakup platformy i budowa fabryki w Jaworznie, oba bardzo kosztowne. Sama budowa fabryki, to wydatek rzędu 45 mld zł.
W kwietniu Ministerstwo Klimatu ogłosiło, że jest gotowe
przejąć Izerę i dokapitalizować pieniędzmi z budżetu.
Transakcja miała zostać przeprowadzona szybko, ale do
dziś do niej doszło. W EMP można jednak usłyszeć, że
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GORZÓW MOJE MIASTO

PRACA ZDALNA. Zadzwoniła do mnie sprzątaczka i
oznajmiła, że dzisiaj będzie pracować zdalnie.
JAK? Będzie mi mówiła co mam robić….

Kąpielisko na ul. Błotnej

2000 r. Ośrodek wypoczynkowy w Bledzewie- plaża

-8,55 zł.–wartość akcji Enea na dzień 1.08.2021 r. godz. 13.50
-5,9 %- stopa bezrobocia w czerwcu 2021 r. była o 0,2 % niższa niż
w maju. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 993,4 tys.
osób i była o 33,3 tys. osób niższa niż w końcu maja oraz o 33,1
tys. osób niższa niż przed rokiem
-53,25 euro -cena uprawnień do emisji CO 2 z 1.08.2021 godz.14

-38,268 mln. wyniosła liczba ludności Polski w 2020 r.

Obniżyła się o prawie 118 tys. w stosunku do 2019 roku. Oznacza
to , że na każde 10 tys. ludności ubyło 31 osób. Pandemia koronawirusa w sposób szczególny wpłynęła na przebieg zjawisk demograficznych w 2020 r., pogłębiając niekorzystne trendy obserwowane
na przestrzeni minionych 7 lat. Na zmiany w liczbie ludności w
ostatnich latach wpływ ma przede wszystkim przyrost naturalny,
który pozostaje ujemny począwszy od 2013 r. W 2020 r. liczba
urodzeń była niższa od liczby zgonów o ponad 122 tys. Na sytuację
w 2020 roku największy wpływ miała najwyższa od kilkudziesięciu
lat liczba zgonów. Ich liczba przekroczyła o ponad 100 tys. średnioroczną wartość z ostatnich 50 lat. Podwyższona umieralność ludności Polski w 2020 roku dotknęła w podobnym stopniu zarówno
kobiety, jak i mężczyzn.
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