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XXII Bieg Solidarności

Puchar NSZZ Solidarność w piłce nożnej

Puchar Solidarności w piłce siatkowej
Obradowała Rada KSE
Koronawirus raport 30.09.2021

W Polsce zachorowało 2 907 071 osób,
zmarły 75 650,
Wyzdrowiało 2 662 484 chorych.
W pełni zaszczepieni:19 386 695
Na świecie zachorowało 233 272 846,
zmarło 4 774 440 osób,
wyzdrowiało 211 198 218 chorych
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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?

17% w opłatach za czesne oraz zwolnienia z opłat wpisowych,
mogą skorzystać osoby decydujące się na samodzielny rozwój
1.09.2021 Ruszyły rozmowy ws. umowy
kompetencji.
"Podpisanie umowy z Grupą Wyższych Szkół Bankowych jest kolejspołecznej dot. transformacji sektora
nym działaniem podejmowanym przez naszą Grupę w ramach wsparelektroenergetycznego
cia rozwoju umiejętności pracowników. Ze studiów na preferencyjnych warunkach mogli skorzystać już pracownicy naszej Grupy,
którzy podjęli studia w zeszłym roku w Wyższej Szkole Bankowej w
Poznaniu. Cieszymy się, że podpisując umowę z Grupą WSB rozszerzyliśmy ofertę, dając naszym Pracownikom w różnych lokalizacjach
możliwość podjęcia studiów z ustaloną zniżką. Studia w Grupie Wyższych Szkół Bankowych umożliwiają rozwój umiejętności potrzebnych do wykonywania pracy zawodowej, jak i tych związanych z
osobistymi pasjami" – mówi Joanna Kamoś, dyrektor Pionu Strategii i Rozwoju Zasobów Ludzkich w Enei.
" Na potrzeby współpracy biznesowej stworzyliśmy w Grupie Wyższych Szkół Bankowych „Program Firma". To przede wszystkim
bezpłatne benefity pozapłacowe dla Pracowników naszych partnerów w postaci zniżek na każdy rodzaj oferowanych przez nas studiów.
Poza realną korzyścią finansową osoby zatrudnione otrzymują
wsparcie koordynatora z ramienia uczelni, który odpowie na wszelkie
pytania. Jesteśmy otwarci na współpracę, do której serdecznie zapraszam" – mówi Agata Mańczak, kierownik Biura Rekrutacji w
Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.
W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie roz- Enea zdecydowała się na rozszerzenie umowy na wszystkie uczelnie
poczęły się rozmowy na temat projektu Umowy Społecznej dotyczą- z Grupy Wyższych Szkół Bankowych ze względu na ich dobrą
cej transformacji sektora elektroenergetycznego i branży górnicwspółpracę z praktykami biznesu oraz szeroką i atrakcyjną ofertę edutwa węgla brunatnego, w tym wydzielenia wytwórczych i wydokacyjną, w której każdy zainteresowany Pracownik naszej Grupy z
bywczych aktywów węglowych ze spółek Skarbu Państwa.
dużym prawdopodobieństwem znajdzie interesujący dla siebie
Projekt Umowy został przekazany przez stronę społeczną na ręce
kierunek.
wiceministra aktywów państwowych Artura Sobonia, Pełnomocni- Więcej informacji na temat oferty uczelni i zasad korzystania z
ka Rządu do Spraw Transformacji Spółek Energetycznych i Gór- promocji znajduje się w intranecie, w strefie Pracownika.
nictwa Węglowego. Po omówieniu głównych założeń projektu Umowy Społecznej uzgodniono, że dalsze prace nad jej treścią prowa3.09.2021 Nowy Emeryt
dzone będą w ramach zespołów eksperckich, które zajmą się zaZenon Bartkowiak
gadnieniami z zakresu prawa pracy, zmian legislacyjnych oraz
Po przepracowaniu 40 lat w enertransformacji regionów.
getyce na zasłużoną emeryturę
Wszystkim stronom uczestniczącym w rozmowach zależy na wypraprzeszedł Zenon Bartkowiak
cowaniu najlepszych rozwiązań dla Pracowników objętych proceStarszy Specjalista ds. majątku
sem transformacji. Rozwiązania wypracowane w ramach poszczesieciowego z Rejonu Dystrybucji
gólnych zespołów eksperckich zostaną omówione na spotkaniu plenarMiędzychód. Podczas swojej kanym w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, które zaplariery w energetyce nie ograniczał
nowane zostało na drugą połowę września 2021 roku.
się tylko do pracy zawodowej, był
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele strony rządowej, strony
też społecznikiem -przez dwie
społecznej oraz strony pracodawców Zespołu Trójstronnego ds.
kadencję pełnił funkcję PrzewodBranży Energetycznej i Trójstronnego Zespołu ds. Branży Węgla
niczącego Komisji Wydziałowej
Brunatnego.
NSZZ Solidarność w Rejonie
Dystrybucji Międzychód.
2.09.2021 Studia na preferencyjnych warunkach
Zenek należy do tych Energetydla Pracowników Naszej Grupy
ków, 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 nowo upieczony Emeryt zaprosił współpracowników i przyjaciół do Centrum Spotkań Biznesowych i Rekreacji w Mierzynie na uroczystość związaną z przejściem na emeryturę.

Szerokie kompetencje Pracowników są podstawą funkcjonowania
naszej Grupy. Pod koniec sierpnia Enea podpisała umowę z Grupą
Wyższych Szkół Bankowych, dzięki czemu nasi Pracownicy mają
możliwość skorzystania z oferty edukacyjnej na preferencyjnych
warunkach we wszystkich uczelniach WSB w kraju, np. w Bydgoszczy, Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu czy Warszawie.
Umowa z Grupą Wyższych Szkół Bankowych umożliwia Pracownikom naszej Grupy podjęcie studiów I i II stopnia, podyplomowych,
MBA oraz jednolitych magisterskich na korzystnych warunkach
finansowych. Z promocyjnych warunków, takich jak m.in. zniżki do

(Ciąg dalszy na stronie 3)
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powstałego w sierpniu 2020 r. Sanktuarium Diecezji ZielonogórskoGorzowskiej- Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni
Powołań Kapłańskich, które mieści się w XIII wiecznym
Pocysterskim Zespole Klasztornym w Gościkowie Paradyżu.

Emeryt zapewnił wikt i opierunek oraz wiele napoi, w tym również
pyszną miodówkę. Jak zwykle przy takich okazjach, były wspomnienia, życzenia, prezenty i tradycyjne STO LAT. Podczas pożegnania
można było też potańczyć. Zabawa była przednia. dlatego przeciągnęła się do późnego wieczora.

Zenku 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.
Tą drogą przyłączamy się do życzeń STO LAT NA EMERYTURZE
Więcej zdjęć na naszej stronie-Menu-Aktualności

Pocztami Sztandarowymi.

W zespole klasztornym
mieści się też siedziba
ZielonogórskoGorzowskiego Wyższego
Seminarium
Duchownego.
Z zaproszenia do udziału
w Pielgrzymce skorzystała liczna grupa byłych i
obecnych Energetyków
oraz ich rodzin, Prezesów, Dyrektorów Enea
Operator, Prezesów
siostrzanych Spółek,
oraz przedstawiciele
NSZZ Solidarność z
wszystkich Oddziałów
Dystrybucji wraz z

4.09.2021 V Pielgrzymka Enea Operatora

Już po raz piąty odbyła się Pielgrzymka Pracowników Enea
Operatora. W tym roku pielgrzymowaliśmy do najmłodszego

Pielgrzymkę rozpoczęła modlitwa różańcowa, po której nastąpiła
nieplanowana przerwa spowodowana zadziałaniem instalacji
przeciwpożarowej. Po prawie godzinnej przerwie okazało się, że był
to fałszywy alarm, i można było odprawić uroczystą Mszę Świętą.
Każdy z Nas mógł podziękować i poprosić o Boże błogosławieństwo
w tym trudnym czasie pandemii i transformacji energetycznej.
Po liturgii wysłuchaliśmy koncertu organowego oraz zapoznaliśmy
się z historią tego świętego miejsca.
Po strawie duchowej, napełnieni - dobrą energią udaliśmy się na
posiłek przygotowany przez organizatorów.
Za możliwość uczestniczenia w tych uroczystościach i wzorową
organizację serdecznie dziękujemy.
Do zobaczenia za rok na VI Pielgrzymce Operatora.
(Ciąg dalszy na stronie 4)
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6-9.09.2021 Zjazd Delegatów OM NSZZ
Solidarność Enea (OM).
Obradowała KM NSZZ Solidarność Enea.

W Grodzisku Wielkopolskim po prawie dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa spotkali się Delegaci Organizacji
Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea (OM). Na ogólną liczbę 64 w zjeździe uczestniczyło 52 Delegatów, którzy
reprezentowali 3326 Członków OM.

3.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (KR). Przew. KR Mariusz
Kępiszak ( przy mikrofonie na zdjęciu powyżej) zapoznał Delegatów z
wynikami kontroli jakie zostały przeprowadzone w KM.
4.Sprawozdanie Prezydium KM z działalności w latach 2020-21.
Podsumowanie negocjacji płacowych z 2021. w Spółkach GK Enea.
Wspólna Działalność Socjalna w 2021, korespondencja przychodząca i wychodząca,-transformacja energetyki to główne tematy
omawiane przez poszczególnych członków Prezydium. Delegaci
przez aklamację przyjęli sprawozdania KR i Prezydium KM.
5. Działalność Krajowej Sekcji Energetyków NSZZ Solidarność
(KSE) Przewodniczący KSE Marek Boiński i Sekretarz KSE
Robert Jusis przedstawili działania jakie są podejmowane przez Sekcję, w celu zabezpieczenia interesów pracowniczych w procesie transformacji energetyki. Podziękowano za liczny udział w
Zgodnie z wartościami, które nam przyświecają w działalności związ- Manifestacji zorganizowanej przez KSE w Warszawie 9 czerwca
kowej- BÓG HONOR OJCZYZNA obrady rozpoczęła Msza Święta 2021 r. Omówiono zarys umowy społecznej dla energetyki, która
aktualnie jest negocjowana.
w Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grodzisku
6. Zmiany w Zarządach GK Enea. Przedstawiono zmiany w ZarząWielkopolskim.
dach jakie miały miejsce w 2020 i 2021 r.
Po Mszy Świętej Delegaci udali się do Hotelu Behapowiec gdzie
odbył się Zjazd Delegatów OM oraz posiedzenie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea (KM). W Zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście : Przewodniczący Krajowego Sekretariatu
Górnictwa i Energetyki- Jarosław Grzesik, Przewodnicy Zarządów Regionów: -Zachodniopomorskiego -Mieczysław Jurek, Wielkopolskiego -Jarosław Lange, Gorzowskiego Waldemar Rusakiewicz, Zielonogórskiego- Bogusław Motowidełko, Przew. KM Enea Wytwarzanie-Jacek Bolek i członek KM Cezary Mąkosa, Przew. KM MEC Białystok -Sławomir Grygoruk,
- Przew. KM EC Białystok-Krzysztof Iwaszko, Członek Rady
Nadzorczej Enea S.A. -Mariusz Pliszka.
Na obrady przybyli również przedstawiciele Zarządów ze Spółek
Delegaci korzystając z obecności tak wielu Prezesów zadawali
GK Enea: Enea S.A.-Paweł Szczeszek, Rafał Mucha, Tomasz
Szczegielniak, Enea Operator: -Marek Rusakiewicz, Michał Cebu- pytania, które dotyczyły między innymi : -Wynagradzania Dyrekla, Enea Centrum -Dariusz Szymczak, Enea Serwis -Czesław Kol- torów niezgodnego z zapisami ZUZP. Transformacji energetycznej. Umowy społecznej. Odtwarzaniu zatrudnienia w Spółkach
termann, Enea Pomiary-Aleksander Wilski, Mirosław Jamroży,
GK tylko za zgodą Enea S.A. Negocjacji płacowych. Przenoszeniu
Enea Logistyka -Sławomir Hinc, Enea Wytwarzanie-Mariusz
Pracowników do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa EnergetyczŁukasiewicz.
nego. Programie Dobrowolnych Odejść. Ograniczeniu inwestycji
w Operatorze. Regulaminie ZPC . Nowej siedziby Enea S.A. Miasteczku Enea. Łączeniu Grup Energetycznych. Przyszłości Spółek :- Enea Logistyka, -Enea Centrum, i Enea Serwis.Umowy z
PZU. Inflacji i kontynuacji negocjacji płacowych. Umów śmieciowych w Spółkach Grupy. Mobilnych BOK-ów, Problemach w
BOK-ach, Możliwościach otwarcia wcześniej zamkniętych BOKów. Porozumieniu o stosowaniu ZUZP w EC. Stresie w pracy
skutkującym zwolnieniami od psychiatry. 1 % Funduszu Nagród.
Zmianie pokoleniowej. Samochodach brygadowych. Standaryzacji
i etatyzacji w Operatorze. Pracy w nadgodzinach. Łączności bezprzewodowej. Inteligentnych licznikach. Zadłużeniu grupy. Naprawach starego taboru.
Jak widać z tematyki w/w rozmowy były bardzo długie, czasami
W.Rusakiewicz, M.Jurek, .Lange, B.Motowidełko, J.Grzesik, D.Szymczak
pytania pozostawały bez odpowiedzi…
Obrady rozpoczęło Odśpiewanie Hymnu Solidarności. Następnie
krótką modlitwą uczczono pamięć zmarłych Członków Związku
Korzystając z obecności członków Komisji Międzyzakładowej
oraz wszystkich, którzy zmarli w czasie pandemii.
(KM) odbyło się również posiedzenie tego ciała.
Po załatwieniu spraw proceduralnych przyjęto program Zjazdu i
przystąpiono do jego realizacji:
1.Odczytano i przyjęto
protokół z ostatniego Zjazdu Delegatów -z 8 listopada 2019 r. z Pieczysk
2.Wybory uzupełniające
skład Komisji Międzyzakładowej (KM) i Komisji
Rewizyjnej (KR). W tajnych wyborach wybrani
(Ciąg dalszy na stronie 5)
zostali: Piotr Kotarski ( na zdjęciu powyżej –po
lewej) do KM i Jacek Bielecki do KR. (na zdjęciu po prawej)

str. 5 / Pod Napięciem 231 / 9 / 2021
(Ciąg dalszy ze strony 4)

Tematyka poruszana podczas zebrania:
1.Odczytano protokół z ostatniego zebrania KM-18 marca 2021 r.
2.Sprawy finansowe, plan kont.
Przyjęto uchwałę dotyczącą tej tematyki.
3.Uchwały przyjęte drogą elektroniczną.
Zgodnie z prawem związkowym członkowie KM złożyli podpisy pod
wcześniej przyjętymi uchwałami.
4. Zmiany w składzie Prezydium KM.
W tajnych wyborach dokonano wyboru: Sekretarza-Robert Jusis i
Skarbnika-Maciej Wiśniewski.
5.W sprawach różnych poruszono temat wyborów Społecznych
Inspektorów Pracy oraz płacenia za pracę w godzinach
nadliczbowych.

9.09.2021 We wrześniu możliwe przyjęcie przez
rząd strategii transformacji
energetyki

Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń liczy, że jeszcze we wrześniu
rząd przyjmie strategię transformacji
energetyki, zakładającą skupienie bloków
węglowych i kopalń węgla brunatnego w
Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).
Konstrukcja tej Agencji – wraz z negocjowaną obecnie ze związkami zawodowymi
umową społeczną dla energetyki – ma być określona jeszcze w tym
roku, zaś realizacja planowanych działań nastąpi w roku 2022 ocenia wiceszef MAP.
„Chciałbym, aby we wrześniu doszło do przyjęcia przez rząd tej strategii, którą w czerwcu konsultowaliśmy, a która przesądziła kierunek
transformacji energetyki. Gdyby tak było, moglibyśmy spokojnie
pracować, jeśli chodzi o biznes i jeśli chodzi o rozmowy ze stroną
społeczną” – powiedział wiceminister podczas jednej z debat 30 Forum Ekonomicznego w Karpaczu.
„Chcielibyśmy przesądzić już kwestie konstrukcyjne (ścieżkę wydzielania aktywów i umowę społeczną ze związkami – PAP) w tym roku,
tak aby w przyszłym roku zacząć przeprowadzenie tego procesu – to
na pewno nie będzie proces, który zakończy się w kilka miesięcy” –
dodał wiceszef MAP.
Przypomniał, że NABE ma skupić energetyczne bloki wytwórcze
oparte na węglu kamiennym i brunatnym oraz kopalnie węgla
brunatnego. „Tym samym chcemy dla nich stworzyć odrębny podmiot i odrębną ścieżkę biznesową. O tym rozmawiamy też z Komisją
Europejską oraz stroną społeczną” – powiedział Soboń, przypominając, iż 1 września br. rozpoczęły się negocjacje umowy społecznej
dla energetyki.
Odnosząc się do informacji prasowych, iż proponowane w umowie
społecznej dla energetyki zapisy dotyczą m.in. wysokich premii
dla załóg firm energetycznych i wynagrodzeń związkowców, wiceszef MAP zastrzegł, że na razie jedynym dokumentem, nad którym
dopiero rozpoczęto prace, jest projekt przygotowany przez stronę
społeczną.
„Chcę jasno powiedzieć, że to co otrzymaliśmy od strony społecznej,
to jest propozycja strony społecznej. Żaden przecinek w tej propozycji
nie jest dzisiaj uzgodniony” – mówił Soboń. Podkreślił determinację
strony rządowej, by doszło do zawarcia akceptowalnej dla obu
stron umowy społecznej, dającej gwarancję przeprowadzenia procesu transformacji w warunkach zgody społecznej.
Równolegle trwają przygotowania do wydzielenia aktywów węglowych z grup energetycznych.
„Stąd też z jednej strony nasze rozmowy z doradcą biznesowym, w
jaki sposób stworzyć koncepcję, z drugiej - będziemy pracować nad
tym, jak to wszystko połączyć i w jaki sposób to zaprogramować w
poszczególnych grupach energetycznych. Jednocześnie rozmawiamy
w zespołach ze stroną społeczną, tak aby wypracować porozumienie;
ponadto cały czas informujemy Komisję Europejską o tym, co robimy” – wyliczał Soboń.
Przypomniał, że wydzielenie aktywów węglowych z grup energetycznych ma uwolnić potencjał tych spółek w zakresie inwestowa-

nia w zieloną energetykę i ułatwić pozyskiwanie środków na takie
przedsięwzięcia. W miarę przyrostu w systemie nowych mocy, bloki
węglowe mają być wygaszane. Soboń zapewnił, że w procesie transformacji energetycznej zaangażowane będą zarówno środki krajowe jak i unijne, m.in. z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i
Krajowego Planu odbudowy.

10.09.2021 Produkcja
energii elektrycznej w sierpniu 2021

W sierpniu nastąpił spadek zużycia i produkcji energii elektrycznej
w stosunku do lipca br. a w transgranicznym handlu energią elektryczną zanotowano ujemne saldo na poziomie ok.149 GWh.
Wśród elektrowni, największy wzrost m/m o 51 proc. zanotowały
elektrownie wiatrowe. Największe spadki w produkcji zarejestrowano w fotowoltaice i źródłach gazowych.
Dane publikowane przez ENTSO-E wskazują, że w sierpniu 2021 r.
krajowe zużycie energii elektrycznej było niższe o 3,9 proc. w stosunku do lipca br. i wyniosło ok. 13,9 TWh, zaś w porównaniu z
sierpniem 2020 r. nastąpił wzrost o 3,7 proc. Produkcja, w tym
okresie, wyniosła ok. 13,1 TWh i była niższa o 1,9 proc. niż w lipcu
br. oraz wyższa o 17 proc. w porównaniu z sierpniem ubiegłego
roku.
W transgranicznym handlu energią elektryczną zanotowano
ujemne saldo (przewaga importu nad eksportem) na poziomie
ok.149 GWh.
Elektrownie węglowe zanotowały w sierpniu br. spadek w porównaniu do ubiegłego miesiąca o 9,3 proc. do poziomu ok. 6,2 TWh, ale
wzrost w stosunku do sierpnia 2020 r. o 7,4 proc., zaś w przypadku
elektrowni na węgiel brunatny były to wzrosty i m/m, i r/r odpowiednio o 5,7 proc. (do ponad 3,8 TWh) i o 21,8 proc.
Źródła gazowe, produkując w sierpniu br. ponad 942 GWh energii
elektrycznej odnotowały w stosunku do lipca br. spadek o 8,6 proc.
W porównaniu z sierpniem 2020 r. był to wzrost o 3,4 proc.
Zdecydowanym liderem, który zanotował największe procentowe
wzrosty m/m i r/r były w sierpniu br. elektrownie wiatrowe, które
wyprodukowały ponad 1 TWh energii elektrycznej. To wzrost w
stosunku do lipca o 51 proc. i do sierpnia 2020 r. o 57,2 proc.
W sierpniu 2021 r., w stosunku do lipca br., po dwumiesięcznych
spadkach, o 18 proc. nastąpił wzrost w produkcji energii elektrycznej w źródłach wykorzystujących biomasę osiągając wolumen
ok.180 GWh. Również w zestawieniu z sierpniem 2020 r. odnotowano tutaj wzrost o 15,9 proc.
Elektrownie wodne przy wielkości produkcji energii elektrycznej
136,5 GWh odnotowały w sierpniu br. wzrosty: o 9,7 proc. m/m i o
45,8 proc. r/r.
Fotowoltaika, drugi miesiąc z rzędu notuje spadki m/m. W sierpniu
br. w porównaniu do lipca był to spadek o 19,6 proc., ale w stosunku
do sierpnia 2020 r. był to wzrost o 94,8 proc.
W strukturze produkcji, w kontekście udziałów poszczególnych źródeł, należy zauważyć znaczący wzrost energii elektrycznej wygenerowanej przez elektrownie wiatrowe – z 5,03 proc. w lipcu do 7,75
proc. w sierpniu. Ponad 2-proc. wzrost udziału w produkcji energii
elektrycznej ogółem zanotowały elektrownie na węgiel brunatny (z
27,13 proc. w lipcu do 29,23 proc. w sierpniu). Kolejny, tym razem
prawie 1-proc. spadek zaliczyła fotowoltaika (z 5,14 proc. w lipcu
do 4,21 w sierpniu. Udziały pozostałych nośników, przy niewielkich
spadkach i wzrostach, utrzymały się na stosunkowo tym samym poziomie w porównaniu z zeszłym miesiącem.
Udział produkcji własnej netto w łącznej strukturze produkcji w
sierpniu br., w stosunku do lipca br. zanotował 1,9-proc. wzrost z
92,2 proc. do 94,1 proc.
(Ciąg dalszy na stronie 6)
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10.09.2021 Wielka
Brytania
musiała przeprosić
się z węglem
Brytyjska spółka National
Grid zajmująca się przesyłem i dystrybucją energii
elektrycznej musiała zwrócić się do koncernu EDF o ponowne uruchomienie dwóch węglowych bloków w elektrowni West Burton w Nottinghamshire. Gdyby tego nie zrobiono, na wyspach zabrakłoby energii – donosi
BBC. West Burton to jedna z ostatnich elektrowni węglowych w
Wielkiej Brytanii. Ma ona zostać ostatecznie zamknięta w przyszłym roku.
Powodem niedoboru energii w brytyjskim systemie jest zbyt mała jej
ilość produkowana przez farmy wiatrowe, ze względu na niekorzystne warunki pogodowe. To już kolejny przykład z ostatniego
czasu, gdy niestabilne i nieefektywne odnawialne źródła energii
muszą być wspomagane przez konwencjonalne elektrownie opalane węglem. W Niemczech produkcja energii z węgla kamiennego
w pierwszym półroczu 2021 roku wzrosła o 35,6 proc, a z OZE
spadła w tym samym okresie o 8,1 proc.
Jest jeszcze jeden powód, dla którego Brytyjczycy musieli przeprosić się z węglem. Są nim szalejące ceny gazu ziemnego, z którego na
Wyspach produkuje się ponad 45 proc. energii. 6 września ceny
gazu na londyńskiej giełdzie ICE w kontraktach terminowych z
dostawą na październik osiągnęły poziom 659 dolarów za tysiąc
metrów sześciennych. Od początku roku gaz w Europie podrożał
już o 220 proc.

Współorganizatorami byli szczeciński Oddział Instytutu Pamięci
Narodowej, a wśród innych sponsorów byliśmy i my oraz Enea
Operator. W tegorocznej edycji biegu wzięło ponad 200
osób. Dystans do przebiegnięcia wynosił 4,1 km i nawiązywał do 41
rocznicy powstania NSZZ Solidarność.
Start biegu odbył się ze Starego Rynku następnie uczestnicy pobiegli przez Chrobrego, Most Staromiejski, rondo św. Jerzego, ul.
Grobla, Woskową, Przemysłową, Mazowiecką i z powrotem tą
samą trasą pod katedrę.

Pogoda była kapryśna, ale mało dokuczliwa. Każdy uczestnik otrzymał od organizatorów pamiątkowy medal, a zwycięzcom wręczono
puchary. Ponadto wśród uczestników rozlosowano 41 nagród rzeczowych, były których dwa telewizory 55 calowe.

11.09.2021 XXII Bieg
Solidarności w Gorzowie Wlkp.

12.09.2021r.Beatyfikacyja
kard. Stefana Wyszyńskiego
i Matki Elżbiety Czackiej.

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa Zarząd Regionu Gorzowskiego NSZZ Solidarność ponownie był organizatorem Biegu Solidarności w Gorzowie Wlkp. Była to już XXII W Świątyni
Opatrzności Bożej w Warszawie odbyła się msza beatyfikacyjna
edycja biegu.
kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Czackiej.
Z udziałem najwyższych władz państwowych – prezydenta RP, marszałków Sejmu i Senatu oraz członków rządu na czele z premierem
a także przedstawicieli korpusu dyplomatycznego na czele z nuncjuszem apostolskim w Polsce abp Salvatore Pennacchio . Liturgii
przewodniczył prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard.
Marcello Semeraro, który wygłosił homilię.

(Ciąg dalszy na stronie 7)
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W języku polskim odczytał ją bp pomocniczy archidiecezji
warszawskiej Piotr Jarecki.
„Ta świątynia, wzniesiona przez Naród Polski, jako wotum wdzięczności za bliskość i obecność Pana Boga w chwalebnej i bolesnej
historii tego Kraju, jest dzisiaj świadkiem kolejnego potwierdzenia:
Polska jest narodem maryjnym, Polska ofiarowała i ofiaruje Kościołowi, na przestrzeni różnych epok, wybitne postacie świętych, bożych
mężczyzn oraz kobiet „ wskazał papieski wysłannik. Podkreślił, że
także dziś "Bóg powołuje autentycznych świadków świętości, ku czci
i chwale Swojego imienia". Przyznał, że kapłańskie życie kard.
Wyszyńskiego "naznaczone było licznymi próbami, którym stawiał
czoła z ufnością i zdecydowaniem. Jednym z najbardziej dramatycznych momentów był okres drugiej wojny światowej oraz czas heroicznego i tragicznego powstania warszawskiego w 1944 roku – wskazał
kard. Semeraro. Przypomniał jedocześnie, że będąc w Laskach
"błogosławiony Stefan podniósł z ziemi fragment częściowo spopielonej kartki, pochodzącej z płonącej i spowitej w ogniu stolicy,
na której widniał napis: »Będziesz miłował«". Podkreślił, że w
okresie politycznie oraz społecznie skomplikowanym, prymas
"kierował odważnie, wytrwale i zdecydowanie łodzią Kościoła w
Polsce, przeciwstawiając ideologii, która odczłowieczała i oddalała
człowieka od pełni życia, prawdę zawartą w Ewangelii Chrystusa,
wiernie przeżywaną i realizowaną". Papieski wysłannik zwrócił
także uwagę, że kard. Wyszyński "w walce o obronę wolności polskich kobiet i mężczyzn często powtarzał: »Kto nienawidzi, ten już
przegrał«". Przytoczył także słowa św. Jana Pawła II na temat
kard. Wyszyńskiego z listu do rodaków z 23 października 1978:
"Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego papieża-Polaka, (…) gdyby nie
było Twojej wiary, niecofającej się przed więzieniem i cierpieniem,
Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce
Kościoła".

Kard. Semeraro podkreślił, że "niezachwiana wiara w Boga i w
Jego Opatrzność charakteryzowała również Matkę Elżbietę Różę
Czacką. Dotknięta w wieku dwudziestu dwóch lat całkowitą utratą
wzroku, postanowiła poświęcić swoje życie służbie osobom niewidomym, które w tym czasie na ziemiach polskich nie mogły liczyć na
pomoc ani na możliwość zdobycia wykształcenia – powiedział papieski wysłannik. Dodał, że w tym celu założyła Towarzystwo Opieki
nad Ociemniałymi oraz Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. „ Otworzyła szkoły i zorganizowała warsztaty, dostosowała alfabet Braille’a do języka polskiego i opracowała skróty
ortograficzne” – wymieniał kard. Semeraro. Podkreślił, że "poprzez
swoją nadzwyczajną pracowitość i zaangażowanie błogosławiona
Elżbieta Róża wskazuje nam, że nie istnieją przeszkody dla tych,

którzy pragną kochać Pana Boga i jak On miłować człowieka".
Przyznał, że również w jej życiu nie brakowało licznych trudności, w
których – jak zaznaczył – "z niesłychaną nadzieją, stale potwierdzała
swoją wierność Panu Bogu, który jest miłością". Hierarcha zaznaczył, że podwójna beatyfikacja kard. Wyszyńskiego i Matki Czackiej jest "dopełnieniem historycznego spotkania, dzięki któremu ci
błogosławieni poznali się w Laskach już 95 lat temu, w 1926 roku".
Wskazał, że z tego zrodziła się nie tylko "cenna współpraca", ale
przede wszystkim "komunia wiary, miłości do Boga oraz do potrzebującego i bezbronnego człowieka". Podkreślił, że "oboje wiedzieli,
jak napełniać się nawzajem siłą, wytrwałością i odwagą. On - zaangażowany osobiście w niesienie pomocy tym wszystkim, którzy doświadczali krzywd i ograniczeń w praktykowaniu ich wolności oraz
wyznawaniu własnej wiary; ona - niewidoma wśród niewidomych
fizycznie i duchowo, pomagała tym wszystkim, którzy zostali porzuceni i pozostawieni na marginesie społeczeństwa – wskazał kardynał.
Eucharystię koncelebrowało 600 księży, 80 biskupów z Polski w
tym m.in. przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki, prymas
Polski Wojciech Polak oraz gospodarz miejsca metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Było także 45 biskupów z
zagranicy.

17.09.2021 GK Enea przedstawiła
wynik finansowy za I półrocze 2021r.

Enea S.A.-T.Siwak

P.Szczeszek , R.Mucha,

LW Bogdanka A.Wasil

W I półroczu 2021 r. nasza Grupa wypracowała 9,8 mld zł przychodów ze sprzedaży, a zysk netto okresu sprawozdawczego wyniósł 736 mln zł – to wyniki lepsze niż w analogicznym okresie
roku ubiegłego. Zwiększyliśmy o blisko 16% zarówno wolumen
produkcji energii oraz wolumen sprzedaży energii elektrycznej i
paliwa gazowego odbiorcom detalicznym. Obniżeniu do poziomu
1,07 uległ wskaźnik długu netto/EBITDA (poprawa o 33%). Dostosowujemy swój model działania, włączając się w rozwój sektora
OZE w Polsce i transformację branży energetycznej.

18.09.2021 XXVIII edycja Turnieju Piłkarskiego
o Puchar NSZZ Solidarność Enea Gorzów.

Na stadionie LKS Polonii Lipki Wielkie rozegrany został XXVIII
turniej piłkarski o Puchar NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.
Na boisku w dość chłodny dzień pojawiło się 18 zawodników wraz z
rodzinami. Na przywitanie każdy z uczestników mógł skosztować
pysznych ciast i wypić coś ciepłego. O godzinie 12:00 rozpoczął się
Turniej. Po prawie dwugodzinnej grze w deszczu, na śliskiej trawie
byliśmy zmęczeni, a zarazem szczęśliwi jak dzieci. Tego nam
brakowało!
W turnieju nie chodziło o wynik, a o rywalizacje i dobrą
zabawę i tak było i tym razem.
Turniej wygrała drużyna Enea
Operator Gorzów, a drugie
miejsce drużyna Enea Serwis
Gorzów. Królem strzelców
został Grzegorz Żmudziński z
Enea Operator Gorzów.
Zawodnicy wybrali również
zawodnika fair play turnieju,
którym został Jacek Błach z
drużyny Enea Serwis Gorzów.
Po uhonorowaniu zawodników
pucharami, dyplomami, i prezentami, organizator z ramienia NSZZ Solidarność Enea Gorzów kol. Andrzej Miszczyk podziękował wszystkim obecnym za wspaniałą zabawę i zaprosił na
(Ciąg dalszy na stronie 8)
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przedsiębiorstwami i majątkiem Skarbu Państwa. Autor licznych analiz ekonomiczno-finansowych i studiów wykonalności projektów inwestycyjnych, a także programów restrukturyzacji, w tym w branży
ciepłowniczo- energetycznej i deweloperskiej. Doświadczony konsultant, doradca ministra środowiska oraz kilku wojewodów.
Marek Rusakiewicz jest społecznikiem, zaangażowanym w liczne
przedsięwzięcia zarówno lokalne, jak i krajowe, za które uzyskał wiele
odznaczeń, w tym Krzyż Wolności i Solidarności oraz Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Zasłużony dla miasta Gorzowa
Wielkopolskiego i honorowy obywatel województwa lubuskiego.
Zarząd PTPiREE obecnej kadencji będzie odtąd pracował w
składzie:
• Robert Zasina (prezes zarządu PTPiREE, prezes zarządu Tauron Dystrybucja)
• Krzysztof Bortkiewicz (członek zarządu PTPiREE, wiceprezes
zarządu Energa-Operator)
• Jan Frania (członek zarządu PTPiREE, wiceprezes zarządu PGE
Zabawa i rozmowy trwały do późnych godzin nocnych.
Dystrybucja)
Wszyscy uczestnicy bawili się wspaniale i już nie mogą się doczekać • Alicja Barbara Klimiuk (członek zarządu PTPiREE, prezes zaprzyszłorocznego turnieju.
rządu Energa-Operator)
Wszystkim, którzy przyczynili się do rozegrania kolejnej edycji
• Jarosław Kwasek (członek zarządu PTPiREE, prezes zarządu
Naszego Turnieju składamy serdeczne podziękowania za wzoroPGE Dystrybucja)
wą organizację.
• Marek Rusakiewicz (członek zarządu PTPiREE, prezes zarządu
Enea Operator)
• Tomasz Sikorski (członek zarządu PTPiREE, wiceprezes zarzą20.09.2021 Minimalne wynagrodzenie
du Polskich Sieci Elektroenergetycznych)
i stawka godzinowa w 2022 r.
• Waldemar Skomudek (członek zarządu PTPiREE, wiceprezes
zarządu Tauron Dystrybucja)
• Robert Stelmaszczyk (członek zarządu PTPiREE, prezes zarządu innogy Stoen Operator)
• Marek Szymankiewicz (członek zarządu PTPiREE, wiceprezes zarządu Enea Operator)
bogato zastawiony stół pysznymi potrawami.

21.09.2021 Astronomiczne ceny prądu w
Europie. Ekstremalnie drogi gaz.

Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę rząd do 15
września ustala w drodze rozporządzenia stawki minimalnego
wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej.
14 września Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, zgodnie z
którym w 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 3010 zł. To 210 zł więcej niż minimalna pensja w bieżącym
roku (2800 zł), co oznacza wzrost o 7,5 proc.
Z kolei powiązana z wysokością minimalnej pensji stawka godzinowa została ustalona na poziomie minimum 19,70 zł. To
wzrost o 1,40 zł względem roku 2021.
Oznacza to, że w przyszłym roku płaca minimalna stanowić
będzie 50,8 proc. prognozowanego na 2022 r. przeciętnego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej (5922 zł).

Giełdowa cena energii wieczorem 15 września 2021 w Wielkiej
Brytanii przekraczała równowartość 9300 zł/MWh. Stawki w
Niemczech są najwyższe od 15 lat, a w Polsce cena w tym miesiącu pobije kolejny rekord wszechczasów. Braki gazu w magazynach, drogi węgiel, przeciągające się odstawienia elektrowni
atomowych i słaba wietrzność to tylko kilka z powodów. W
efekcie Hiszpania zamraża ceny dla odbiorców końcowych i…
opodatkowuje nadzwyczajne zyski spółek energetycznych.
Dokładnie 1750 funtów za 1 MWh, czyli równowartość 9323 zł/
MWh) płacono na brytyjskiej giełdzie energii za dostawy energii elektrycznej 15 września 2021 r. Koszmarnie drogo było jednak przez cały
wieczór 15 września 2021 r. Powyżej 500 GBP/MWh płacono od 17
do 22. To ceny, do których nigdy nawet nie zbliżył się jeszcze polski giełdowy rynek energii, ale… prawdopodobnie wszystko przed
nami.

20.09.2021
M. Rusakiewicz w
zarządzie PTPiREE
XXXV Zgromadzenie Krajowe
Polskiego Towarzystwa Przesyłu
i Rozdziału Energii Elektrycznej
(PTPiREE) obradowało 15 września w Wiśle. W wyborach uzupełniających, do zarządu PTPiREE
został wybrany Marek Rusakiewicz, prezes zarządu Enea Operator Sp. z o.o.
Marek Rusakiewicz jest doktorem nauk społecznych, absolwentem
Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu. Ukończył liczne kursy i szkolenia z bankowości, finansów i
zarządzania, w tym dla członków rad nadzorczych oraz z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Był posłem na Sejm X kadencji, sekretarzem miasta Gorzowa Wielkopolskiego, dyrektorem Invest-Banku
oraz prezesem: Agencji Rozwoju Regionalnego SA,
PGNiG ,,Termika’’ Energetyka Przemysłowa SA.
Ma ponaddwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami,

Ostateczna średnia cena energii elektrycznej przekraczała w Wielkiej Brytanii 416 euro/MWh, podczas gdy na południu Europy
płacono ponad 150 euro/MWh, a w większości krajów ponad 140
euro. Zauważalnie taniej nadal było w Polsce i południowej Skandynawii (110-120 euro) oraz Finlandii (90 euro). Bez porównania
mniej za prąd z dostawą we wtorek płacono jedynie w północnej
Skandynawii (niespełna 60 euro) i to pomimo, że z tej części Europy
na południe eksportowano aż 6 GW mocy. Popyt na południu był
jednak dużo większy, ale nie mógł zostać zrealizowany ze względu
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Hiszpania zamraża ceny i opodatkowuje energetykę
Podczas gdy ceny na rynku hurtowym poszybowały, aby pokryć
zmienne koszty produkcji energii w elektrowniach gazowych i
węglowych, na zmianach korzystają właśnie elektrownie atomowe
i odnawialne. Ich nadzwyczajne zyski stały się już tematem debaty
publicznej w niektórych krajach. Jak informuje Financial Times,
rząd w Madrycie chce nałożyć na te elektrownie, które nie ponoszą wysokich kosztów produkcji energii z gazu, specjalny podatek,
który mógłby przynieść w sumie 2,6 mld euro. O tę kwotę mogłyby
zostać obniżone rachunki dla hiszpańskich rodzin. To odpowiedź
populistycznego lewicowego rządu na niezadowolenie społeczne wywołane wzrostem rachunków za prąd hiszpańskich gospodarstw domowych o 35% rok do roku.
„Podjęliśmy zdecydowane zobowiązanie, że
wszyscy obywatele zapłacą ten sam rachunek za
energię elektryczną [w tym roku], co w 2018 r.”
– powiedział Sanchez, cytowany przez FT. Dodał przy tym, że zyski firm energetycznych w
tej sytuacji są „nie do zaakceptowania”. Poza
dodatkowym obciążeniem spółek energetycznych, rząd obniżył opodatkowanie energii, co
uszczupli budżet państwa o 1,4 mld euro.
Także Grecja zapowiedziała utworzenie specjalnego funduszu o wartości 150 mln euro,
który zrekompensowałby podwyżki cen energii
biedniejszym odbiorcom.
Bruksela też szykuje się na podwyżki
Wzrosty cen energii, wywołane nie tylko drożejącymi paliwami kopalnymi, ale i doliczanymi do nich kosztami emisji CO2, wywołały też
pierwszą odpowiedź Brukseli. W ramach pakietu Fit for 55 Komisja Europejska zapowiedziała utworzenie funduEkstremalnie drogi gaz
szy na poziomie 1 mld euro, który rekompensowałby wzrost koszTraderzy z kilku europejskich rynków w rozmowie z Montelem mówią o dużej niepewności, a wręcz panice na rynku gazu, który bije tów energii rodzinom, które nie są w stanie zmienić sposobów
kolejne rekordy. W Polsce dostawy gazu na dziś wycenione zostały ogrzewania.
Źródło-wysokienapiecie.pl
na 305 zł/MWh – najwyżej w historii. To dziesięciokrotnie więcej
niż latem ubiegłego roku. Choć magazyny gazu w Polsce są wypełnione po brzegi, to w Europie zapasy na zimę są najniższe od lat i w
21.09.2021 Składka związkowa
razie kryzysu my także będziemy musieli ratować naszych sąsiaodliczana od podatku.
dów zgodnie z unijnym rozporządzeniem SoS.
Część komentatorów tłumaczy, że to element presji jaki Rosja wywiera na Niemczech, aby szybko certyfikować i oddać do użytku
gazociąg Nord Stream 2 (o przepustowości 55 mld m3 rocznie). Poza kwestiami politycznymi, popyt na gaz w tym roku w
Europie był też po prostu dużo wyższy ze względu na długą zimę i
w pierwszym kwartale 2021 roku osiągnął blisko 142 mld m3, czyli
o niemal 8% więcej rok do roku i najwięcej od 5 lat. Europejskie
koncerny energetyczne boją się, że jeżeli także ta zima będzie mroźna, to w Europie będzie po prostu brakować tego paliwa. Nie pomaga też ostry spór między Marokiem i Algierą, który ograniczył
dostawy gazu ziemnego do Hiszpanii
Z kolei wzrosty cen gazu podnoszą zapotrzebowanie na węgiel.
Wzrost udziału produkcji z tego surowca od połowy roku zanotowały już m.in. Irlandia, Dania, Niemcy czy Chorwacja. W Niemczech w lipcu produkcja prądu z węgla wróciła do poziomu 2019
roku, wypierając częściowo elektrownie gazowe. A to wszystko
przy rosnącym popycie na energię elektryczną i całkowitym wzro- Pracownicy należący do związku zawodowego będą mogli
ście produkcji energii, pokrywanym w dużej mierze właśnie przez odliczyć składkę związkowa od dochodu. Ulga dla związkowców
została zatwierdzona przez rząd i trafi do Sejmu.
paliwa kopalne.
Ekstremalnie drogiej energii nie uniknęła też Francja. Ceny ener- W przyszłym roku dzięki staraniom Solidarności przy rozliczaniu
gii na tamtejszym rynku, zdominowanym w 70% przez elektrownie się z podatku, będzie można odliczyć związkową składkę. Maksyjądrowe, często także kształtują elektrownie gazowe. Choć to tylko malna kwota odliczenia to 300 zł.
5-10% krajowej produkcji, to bez nich bilansowanie zmian w popy- "To bardzo ważny krok w kierunku wzmocnienia dialogu społecznecie na energię oraz generacji źródeł odnawialnych byłoby niemoż- go i przede wszystkim bardzo ważna decyzja, jeśli chodzi o aspekt
finansowy dla każdego pracownika "– powiedział przewodniczący
liwe. Ponadto, co w tym wypadku kluczowe, Francja jest gigantyczKomisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.
nym eksporterem energii ze względu na jeszcze wyższe ceny na
rynkach, z którymi jest połączona – zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, Nareszcie oczekiwana przez związkowców od 30 lat zmiana ustawy o podatku dochodowym stanie się faktem. " To bardzo ważny
Hiszpanii, Włochach, Szwajcarii i Niemczech. 15 września
2021 Francuzi eksportowali na wszystkie te rynki łącznie 12 GW krok w kierunku wzmocnienia dialogu społecznego i przede wszystkim bardzo ważna decyzja, jeśli chodzi o aspekt finansowy dla każdemocy. Nawet w szczycie krajowego zapotrzebowania (w okolicach
go pracownika. Jeżeli będzie można odliczyć tę składkę, to z pewnopołudnia) wspierają sąsiadów eksportem na poziomie 3-5 GW. EDF
ścią część pracowników będzie chętniej przystępowała do związków
zapewnia, że w ostatnim kwartale roku przywróci do pracy bloki
zawodowych, a to przecież wzmocni dialog społeczny" – wyjaśnił
elektrowni atomowych o łącznej mocy 5 GW, które latem zostały
Piotr Duda.
odstawione do wymiany paliwa i remontów. Zdaniem rozmówców
Montela nie jest to jednak wcale pewne, bo francuski gigant notorycz- Jest to wiec bardzo dobra wiadomość dla wszystkich związków
zawodowych działających w Polsce, i może zwiększy to uzwiązkonie opóźnia się z remontami, choć w tym roku – ze względu na ceny
rynkowe – powinien czuć silną motywację do przywrócenia tych blo- wienie się pracowników w naszym kraju.
ków do pracy.
(Ciąg dalszy na stronie 10)
na niewystarczająco rozwinięte sieci najwyższych napięć wewnątrz
Szwecji i Norwegii.
Tymczasem w Europie jest jeszcze drożej. Średnia cena dostawy
przekroczyła w Niemczech i wielu innych państwach środka Europy 168 euro/MWh. Jak zauważył serwis Montel, to najwyższa cena
dnia w tym kraju od 15 lat. We Francji jest zaledwie o 1 euro taniej,
a w basenie Morza Śródziemnego jeszcze o kilka euro drożej. Na tym
tle Polska (98 euro) jawi się jako zielona wyspa, choć w rzeczywistości to najwyższe ceny giełdowe w historii naszego kraju.

str. 10 / Pod Napięciem 231 / 9 / 2021
(Ciąg dalszy ze strony 9)

Piotr Duda zwrócił uwagę, że zmiana ustawy o podatku dochodowym przywróci równowagę między związkiem pracodawców a
związkami zawodowymi. " Do tej pory tej równowagi brakowało. Pracodawcy mogli sobie składki na swoje konfederacje przekazywać z kosztów zakładu pracy, a składki związkowe musieliśmy przekazywać po opłaconym przez nas podatku – zaznaczył.

21.09.2021 Stanowisko SGiE ws decyzji
TSUE -zamknięcie Turowa.
Manifestacja w Luksemburgu.

Jarosław Grzesik (zdjęcie powyżej przy mikrofonie) szef Sekretariatu
Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność (SGiE) zaapelow
ał do wszystkich związków zawodowych o solidarność w obronie
Turowa. Jednocześnie skierował w imieniu Sekretariatu
żądanie natychmiastowego i jednoznacznego stanowiska polskiego rządu wobec oburzającej decyzji Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej (TSUE), zobowiązującego Polskę do zapłaty kary pieniężnej w wysokości 500 tys. euro dziennie za niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w Kopalni „Turów”. Spotkanie szefa Sekretariatu z organizacjami związkowymi działającymi
w kopalni „Turów” było okazją do rozmów związkowców z przebywającym w tym czasie w Turowie, ministrem klimatu i środowiska
Michałem Kurtyką.
Jarosław Grzesik zapowiedział, iż w związku z ostatnimi wydarzeniami Sekretariat planuje manifestację przed siedzibą Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Szef Sekretariatu w podjętym stanowisku SGiE zaapelował o liczny udział
przedstawicieli organizacji związkowych w planowanym wydarzeniu.
„Być może jest to ostatni moment, by pokazać naszą determinację,
nasz gniew i niezadowolenie z próby pozbawienia Polski suwerenności w zakresie polityki energetycznej!” – czytamy w stanowisku
związku, którego adresatem jest m.in. premier Mateusz Morawiecki.
Związkowcy z NSZZ Solidarność przypominają, że „już w maju
tego roku wołaliśmy, że ówczesny wyrok TSUE nakazujący wstrzymanie wydobycia w Kopalni Turów jest idiotyczny i bardzo groźny,
ponieważ może oznaczać, że TSUE pod byle pretekstem może zamknąć każdy zakład pracy w Polsce. Wyrok ten był przejawem arogancji takiej instytucji, jak Trybunał (Nie)Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w stosunku do krajów członkowskich, a w szczególności w
stosunku do naszych obywateli, pracowników, którym przez tą decyzję grozi utrata miejsc pracy”.

kampanii wyborczej, nie zamierzając ustępować ani na krok polskim
negocjatorom” – czytamy w piśmie.
Co więcej – zwracają uwagę związkowcy Solidarności – w programie
swojej partii ANO, premier Babiš zobowiązał się wobec swoich
wyborców „nie przekazywać suwerennych kompetencji Republiki
Czeskiej w ręce Parlamentu Europejskiego lub Komisji Europejskiej”. Tymczasem cynicznie wykorzystał unijne organy dla swoich politycznych interesów.
Niestety, obecna sytuacja to zdaniem związkowców „wynik ciągłego
ustępowania Polski wobec unijnych instytucji i narzucanego przez
Komisję Europejską „Zielonego Ładu”, szczególnie w obszarze polskiej energetyki. Polski rząd skupiając się na zagrożeniach występujących na wschodniej granicy kraju, całkowicie zignorował zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa płynące z Brukseli. Nie wyobrażamy
sobie, żeby polski rząd zastosował się do tej decyzji Trybunału. Polski
rząd natychmiast powinien podjąć działania na arenie międzynarodowej, w celu zneutralizowania tej decyzji”.
„Jako Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność apelujemy do polskiego rządu o umożliwienie pełnego dostępu
do informacji dotyczących działań podejmowanych w sprawie Turowa. Niestety, nie mieliśmy żadnych rzetelnych informacji ani wglądu
do dokumentów, które polski rząd przedstawił Trybunałowi. Mamy
już dość zakamuflowanych rozmów! Żądamy pełnej transparentności podejmowanych działań! Żądamy także jednoznacznego stanowiska Polskiej Grupy Energetycznej w tej sprawie i podjęcia jednoznacznych działań” – czytamy w piśmie skierowanym do premiera
Morawieckiego.
Obecny w Turowie minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka
w rozmowach ze stroną związkową zapewnił, że rząd nie zastosuje
się do decyzji TSUE nakazującej zaprzestania wydobycia węgla
brunatnego w Kopalni „Turów”. Zapewnił, że kopalnia będzie
dalej funkcjonowała, mimo niekorzystnej decyzji.

22.09.2021 Zużycie energii
elektrycznej
w gospodarstwach domowych
wzrosło o 3%.
Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych wzrosło o 3% r/r i wyniosło 31 534,8 GWh w 2020 r. przy wzroście
liczby odbiorców o 1,4% r/r do 15 799 tys., podał Główny Urząd
Statystyczny (GUS).
"W 2020 r. zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w miastach w Polsce wzrosło o 3,1% w porównaniu do 2019 r. i
wyniosło 18 499 GWh, przy wzroście liczby odbiorców (gospodarstw
domowych) o 1,5%" - czytamy w komunikacie. Na obszarach wiejskich zużycie wzrosło o 2,8% r/r przy wzroście liczby odbiorców o
1,1%. "W 2020 r. w porównaniu do roku poprzedniego zużycie energii elektrycznej na 1 odbiorcę (gospodarstwo domowe) w Polsce
wzrosło o 1,6% i wyniosło 1 996 kWh, przy czym w miastach wyniosło 1 752,5 kWh (wzrost o 1,6%), a na obszarach wiejskich 2 486,2
kWh (wzrost o 1,7%)" - czytamy dalej.

23.09.2021 Bolid Enea Operatora

W trzy
sekundy
rozpędza się
do 100 km/h,
ma elektryczny silnik o
mocy 80 KW,
zbudowany
jest z włókna
szklanego na
autorskim
systemie zawieszenia i z
lżejszymi
W podjętym stanowisku zwrócono uwagę, iż polski rząd, mimo
oponami niż
szumnych zapowiedzi zignorowania haniebnej decyzji TSUE, powcześniejsze
stanowił prowadzić negocjacje ze stroną czeską, próbując załatwić
projekty zespołu. To bolid PM07 – najnowsza konstrukcja Zespołu
sprawę polubownie, naiwnie licząc, że problem rozpłynie się w
Wyścigowego PUT Motosport Politechniki Poznańskiej, którego
meandrach dyplomatycznych rozmów.
prace sponsoruje Enea Operator.
„Od samego początku byliśmy karmieni obietnicą szybkiej ugody
PM07 jest siódmym bolidem zbudowanym przez studentów Politechpolsko-czeskiej, podczas gdy Andrej Babiš, premier Republiki Czeniki Poznańskiej, ale pierwszym o napędzie elektrycznym.
skiej postanowił wciągnąć problem Turowa do swojej jesiennej

(Ciąg dalszy na stronie 11)
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"Enea Operator z dumą wspiera projekty związane z nowoczesnymi
technologiami. Jednym z nich jest elektryczny bolid, który powstał na
Politechnice Poznańskiej. Nie dość, że pod żadnym względem nie
ustępuje on innym tego typu pojazdom powstającym na uczelniach
technicznych na świecie, to jeszcze okazuje się, że jest jednym z najlepszych" – podkreśla Danuta Tabaka, rzecznik prasowa Enei Operator.
Młodzi konstruktorzy z Poznania zajęli wysoką pozycję i znaleźli
się w pierwszej dziesiątce w konkursie Formula Student Switzerland
Virtual Event 2021. Przed nimi i ich elektrycznym bolidem kolejne
starty – m.in. już 23 września w Helsinkach. W tego typu konkursach
liczy się nie tylko lokata w wyścigu, ale także design, a nawet biznesplan określający możliwości wykorzystania pojazdu.
Podczas premiery PM07 studenci Politechniki Poznańskiej zdradzili, że już pracują koncepcyjnie nad kolejnym pojazdem, tym razem
autonomicznym. Chcą nim wystartować w przyszłorocznych między- Z okazji jubileuszu na terenie AP, dokładnie na placu za obiektem,
narodowych zawodach, w których przewidziane są starty także samo- przygotowano wystawę dedykowaną 70-leciu instytucji. Na kolejnych planszach można prześledzić – także na podstawie odpowiednich
jezdnych bolidów.
dokumentów – jak doszło do utworzenia Archiwum w Gorzowie, jak
je organizowano, jak przebiegały pionierskie lata.
23.09.2021 Porozumienie Płacowe

w Enea Centrum.

Pierwszym kierownikiem był dr Kazimierz Bielecki delegowany z
Poznania. Archiwum Gorzowskie powstało 1 sierpnia 1950 roku, jako
oddział Archiwum Państwowego w Poznaniu – tak funkcjonowało
przez 3 lata. Później gorzowskie AP podlegało wojewódzkiemu AP w
Zielonej Górze – aż do 1979 roku, gdy stało się oddziałem AP w
Szczecinie. Gorzowskie Archiwum aż do 2013 roku zmagało się z
Po ponad dwumiesięcznej przerwie w Enea Centrum kontynuowa- problemami lokalowymi – archiwiści pracowali w nieprzygotowanych
no negocjacje , których celem było zawarcie porozumienia płacodo tego typu działań miejscach na terenie Gorzowa. W 1975 roku
wego na 2021 r. Rozmowy toczyły się w trybie mieszanym archiwum wyprowadzono z miasta, z ulicy Obotryckiej do podgostacjonarnie i wideokonferencja.
rzowskiej wsi Lubczyno. W 1986 roku instytucja wróciła do GorzoPo raz kolejny Zarząd nie wywiązał się ze złożonej wcześniej dewa do siedziby przy Husarskiej. W tym czasie powstało też kluczoklaracji -rozmowy miały się odbyć 15 września 2021 r. Ponowwe dla rozwoju Archiwum Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i
nie przesunął o ponad tydzień negocjacje. Rozpoczynając negocja- Pamiątek Przeszłości za sprawą, którego AP znalazło siedzibę w
cje Prezes D. Szymczak zaproponował, by część podwyżki miała
budynku przy Grottgera. Tam działało do 2013 roku, do momentu
charakter uznaniowy. Na taką propozycję nie było zgody strony
przeprowadzki do docelowego miejsca – wybudowanego specjalnie z
społecznej. Po krótkich negocjacjach udało się zawrzeć porozumyślą o Archiwum obiektu przy Mościckiego.
mienie płacowe dotyczące podwyższenia płac zasadniczych od
Archiwum spełnia niebagatelną rolę w procesie kształtowania świastycznia 2022 r. Parametry porozumienia są identyczne jak w
domości historycznej, dokumentowaniu i odkrywaniu prawdy.
Enea Operatorze i pozostałych Spółkach Grupy, w których zawar- Wyzwaniem współczesności jest jego funkcjonowanie przy użyciu
to takowe porozumienia (2X 200 zł. drugie 200 zł uzależnione od
technik digitalizacji, a więc dostosowania do zmieniającego się
decyzcji TSUE w/s rynku mocy)
dynamicznie otoczenia, co gorzowskiej instytucji udaje się znakoPrzedstawiciele Organizacji Związkowej Synergia pomimo uczestnic- micie.
twa w całym etapie spotkań negocjacyjnych w innych Spółkach
GK Enea, złożyli propozycję podwyżek w Enea Centrum inną niż
w pozostałych Spółkach. Grożąc sporem zbiorowym nie podpisali
w/w porozumienia płacowego.
Podczas spotkania poruszono jeszcze temat aktualizacji tabeli płac
zasadniczych. Uzgodniono, że spotkanie w tym temacie odbędzie
się na początku października. Mamy nadzieję, że tym razem
Zarząd wywiąże się, ze złożonej deklaracji.

23.09.2021 Jubileusz Archiwum
Państwowego w Gorzowie.

Archiwum Państwowe (AP) w Gorzowie obchodziło 70-lecie istnienia. Działa już 71 lat, od 1
sierpnia 1950 roku, ale dopiero teraz, z powodu
pandemii, świętowało swój jubileusz. Wśród
wielu zaproszonych na uroczystości gości do AP
byli m.in. wszyscy prezydenci miasta po 1994
roku: Henryk Maciej Woźniak, Bogusław Andrzejczak, Tadeusz Jędrzejczak i Jacek
Wójcicki.
70-lecie Archiwum zbiegło się z jubileuszem 30-lecia pracy jego
dyrektora, prof. Dariusza Rymara, który z powodu choroby uczestniczył w jubileuszowym spotkaniu zdalnie. D. Rymarowi Gorzowska
Solidarność wiele zawdzięcza (spisał i wydał kilka książek dokumentujących naszą historię)

24.09.2021 Będzie protest
Solidarności przed
siedzibą TSUE w
Luksemburgu

Przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr
Duda zapowiedział, że związkowcy 22
października będą protestować przed
siedzibą Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej w Luksemburgu.
(Ciąg dalszy na stronie 12)
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Zapowiadany protest ma związek z decyzją TSUE, w myśl której
Polska ma płacić wysokie kary finansowe w związku
z funkcjonowaniem Elektrowni Turów. " Musimy jako związkowcy
z Solidarności, nie tylko z Solidarności, podjąć te nasze działania
dotyczące tych twardych rozwiązań, bo te miękkie się już skończyły"
- powiedział Piotr Duda.

Przewodniczący Solidarności podkreślił również, że już w maju po
pierwszym orzeczeniu TSUE, związkowcy jasno zakomunikowali,
że stanowczo nie zgadzają się z decyzją trybunału w sprawie
Turowa.
Związkowcy wiozą do Luksemburga postanowienie o "zamknięciu
TSUE"
Duda przekazał, że związkowcy na strajk zabiorą ze sobą dokument, który zmierzają zostawić w siedzibie TSUE. "Jedziemy pod
"trybunał niesprawiedliwości" UE w Luksemburgu, aby wręczyć
postanowienie o zamknięciu tego trybunału. Tak jak druga strona
chce zamykać nasze zakłady pracy, kopanie, elektrownie, odbierając
dostęp do energii elektrycznej (...). W Luksemburgu przekonają się,
jaka jest siła polskiego pracownika, polskiego górnika" - wyjaśnił
przewodniczący Solidarności.
Co więcej do prokuratury ma wpłynąć wniosek o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości UE Rosarię Silva de Lapuerta. Związkowcy twierdzą, że jej działania sprowadzają zagrożenie dla życia imieszkańców Bogatyni oraz
pracowników tamtejszej kopalni i Elektrowni Turów.
Duda: Turów to tylko początek politycznej rozgrywki
Duda zaapelował również do premiera Mateusza Morawieckiego, by
podjął w sprawie Turowa stanowcze kroki. W jego ocenie wyrok
TSUE może dać początek problemom z kopalniami leżącymi nieopodal granicy z Czechami. "Bo dzisiaj Turów, a za chwilę się okaże,
że kopalnie w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, które też są na granicy
w Czechami, też komuś nie pasują" - stwierdził.
Przewodniczący "S" stwierdził również, że kary nałożone na Polskę w związku z funkcjonowaniem Turowa to element politycznej
rozgrywki. "Dla mnie to jest właśnie polityka, to jest tylko pretekst
do tego, żebyśmy faktycznie kupowali energię elektryczną za granicą
Polski, czyli chociażby w Niemczech, po odpowiedniej cenie. Przecież
to wszystko do tego dąży" - powiedział.

25.09.2021 XX edycja Turnieju o Puchar
Solidarności Enea Gorzów w siatkówce.

W tym roku turniej odbył się już po raz 20, a 5 drużyn, które się
stawiły do Sulęcina rywalizowały o puchary 40- lecia NSZZ
Solidarność. Wprowadzona kilka lat temu zasada przyjęła się i
wszystkie drużyny miały w składzie co najmniej jedną przedstawicielkę płci pięknej.
Przed oficjalnym rozpoczęciem turnieju wszyscy jego uczestnicy
minutą ciszy i krótką modlitwą uczcili pamięć wszystkich tych,
którzy zmarli podczas pandemii.
Zawody przebiegały w sportowej atmosferze, a o zwycięstwie w
wielu pojedynkach decydował tay-brek.

Zabawa była przednia, wszystkim nie brakowało ambicji -wyniki
były sprawą drugorzędną.
Z kronikarskiego obowiązku podajemy je:
Wyniki turnieju:
1- Zarząd Regionu Gorzów NSZZ Solidarność.

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa NSZZ
Solidarność Enea Gorzów Wlkp. ponownie zorganizował turniej
piłki siatkowej w Sulęcinie.

(Ciąg dalszy na stronie 13)
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2- Rejon Dystrybucji Sulęcin.

3- Posterunek Energetyczny Krzeszyce.

Sędziowie zawodów wybrali
najlepszych zawodników
turnieju. Wśród kobiet
najlepsza okazała się
Małgorzata z Solidarności
Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. z , a
wśród mężczyzn Marcin z
Zarządu Regionu Gorzów
NSZZ Solidarność.

Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy i upominki od
organizatorów, a pierwsza
trójka pamiątkowe puchary.
Zawodnicy oraz kibice otrzymali
również koszulki, upamiętniające XX Turniej Solidarności.
Po turnieju wszyscy jego uczestnicy udali się do Kompleksu
Hotelowego KORMORAN w
Sulęcinie by podsumować wyniki, uzupełnić płyny i stracone
kalorie oraz powspominać
wcześniejsze edycje turnieju.
Jako, że pogoda dopisała, okolicznościowe spotkanie przeciągnęło się
do późnego wieczora.

4- Rejon Dystrybucji Dębno.

5- Solidarność Centrala Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp.

Organizatorom: Prezydium Komisji Podzakładowej i Komisji Wydziałowej NSZZ Solidarność Rejonu Dystrybucji Sulęcin i jej
Przewodniczącemu Tomaszowi Królowi serdeczne podziękowania
za jak zwykle wzorową organizację. Podczas turnieju Tomek nabawił się małej kontuzji, więc życzymy mu szybkiego powrotu do
pełni sił.
Do zobaczenia za rok na XXI edycji Naszego Turnieju.
(Ciąg dalszy na stronie 14)
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28-29.09.2021 Obradowała
Rada KSE NSZZ Solidarność.

złożył dokumenty deklarujące wolę przystąpienia do KSE.
Jednogłośnie podjęto uchwałę przyjmującą w/w Organizację w
skład KSE.
9. Uchwały i stanowiska przyjęte podczas obrad KSE. Przyjęte
Stanowiska: -w/s wzrostu wynagrodzeń w energetyce, -w/s umowy
społecznej dla energetyki,-w/s sytuacji w PGE Obrót S.A. Przyjęto
również uchwałę ws. przyjęcia preliminarza budżetowego na
2021 r.
10. Zjazd Delegatów KSE. Wstępnie podjęto decyzję o organizacji
Zjazdu Delegatów w Gdańsku (25-26.11.2021 r.)
11. Sprawy różne- Sytuacja w branży -Manifestacja 22 października 2021 w Luksemburgu przeciwko decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w/s zamknięcia kopalni i elektrowni w Turowie. Rada w pełni popiera decyzje o organizacji manifestacji i
apeluje do struktur KSE o udział w niej. -bezterminowe uprawnienia energetyczne (poprzez naszych przedstawicieli temat zostanie
przedstawiony na Komisji Krajowej i Radzie Dialogu
Społecznego).

30.09.2021 Pożary systemów
magazynowania energii.

W Grodzisku Wielkopolskim na kolejnym w tym roku posiedzeniu
spotkali się Członkowie Rady Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ
Solidarność (KSE). Minuta ciszy i krótka modlitwa w intencji
ofiar Covid 19 rozpoczęła obrady KSE.
Najważniejsze tematy poruszone na spotkaniu Rady:
1.Przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia KSE -27-28.05.2021
Kazimierz Dolny.
2.Sytuacja w Grupach Energetycznych. Członkowie poszczególnych grup zdali relację z sytuacji w tych Spółkach.
3.Negocjacje Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy
(PUZP). Członkowie Prezydium zdali relację z postępu prac nad
zawarciem PUZP.
4.Umowy społeczne dla Energetyki i Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Omówiono aktualny stan negocjacji nad zawarciem w/w umów. Przedstawiono też podstawowe
parametry w/w umów: gwarancje zatrudnienia, implementacja
wewnątrzzakładowego prawo pracy do umów, gwarancje niepogorszenia warunków płacy i pracy.

Od sierpnia 2017 r. w Korei Południowej wybuchły 23 pożary
systemów magazynowania energii.
Ogólne straty związane z pożarami baterii litowo-jonowych wyniosły ponad 32 mln dolarów. Reakcją rządu był nakaz wstrzymania
eksploatacji istniejących systemów. Wyłączono 522 jednostki ESS,
czyli około 35 proc. rozwijającego się rynku.
Po zbadaniu sprawy, specjalna komisja dochodzeniowa wydała na ten
temat oświadczenie. Opublikowany w czerwcu 2019 r. raport wskazywał na cztery główne przyczyny pożarów.
Po pierwsze, systemy nie zapewniały odpowiedniej ochrony przed
zwarciem i przepięciami. Bezpiecznik nie przerywał obwodu wystarczająco szybko, aby bateria poradziła sobie z dużymi przepięciami.
Skutkiem tego były katastrofalne awarie styczników oraz pożary wewnątrz ESS spowodowane kaskadowaniem awarii na szynę zbiorczą,
co potwierdziło dochodzenie komisji.
Po drugie, w 18 przypadkach ESS zostały ulokowane w nieodpowiednich miejscach. Trudne warunki terenowe i środowiskowe, m.in.
znaczne wahania temperatury, wysoka wilgotność i zwiększony poziom pyłu oraz cząstek stałych przyczyniły się do uruchomienia trybów awaryjnych. Wilgotność i różnice temperatur doprowadzały do
5.Relacja z obrad Komisji Krajowej NSZZ Solidarność (KK) .
uszkodzenia baterii oraz pogarszały izolację elektryczną wewnątrz
Przew. KSE i Członek KK Marek Boiński zdał relację z najważniej- modułów bateryjnych. Efektem tego były zwarcia i pożary. Komisja
szych tematów jakimi zajmowała się KK oraz omówił współpracę
stwierdziła, że negatywnym czynnikiem były też niewłaściwie zaproKSE z KK.
jektowane wentylatory służące do chłodzenia powietrzem modułów
6.Manifestacja Energetyków w Warszawie 9.06.2021. Podsumowa- baterii.
no udział struktur KSE w manifestacji w Warszawie. Na ręce Człon- Po trzecie, zawiniły też ludzkie pomyłki m.in. montaż wadliwego
ków Rady złożono podziękowania wszystkim uczestnikom manife- okablowania i mechaniczne uszkodzenia akumulatorów w trakcie
stacji. Omówiono deklaracje strony rządowej złożone po manifeinstalacji.
stacji oraz stopień realizacji tych obietnic.
Jako ostatni powód podano nieodpowiednią ochronę. Luki w integracji systemu zarządzania bateriami (BMS), a także systemu zarządzania energią (EMS) oraz systemu zarządzania zasilaniem (PMS)
mogły doprowadzić do powstania warunków sprzyjających pożarowi.
Systemy nie wymieniały, jak należy informacji między sobą, wadliwie
funkcjonowała też sekwencja działania systemu oraz sprawdzanie
nieprawidłowości w bateriach po konserwacji lub usunięciu usterek w
systemie PCS.
Ogniwa baterii również zostały przez komisję zakwalifikowane jako wadliwe. Zwracano uwagę na wady cięcia oraz nieodpowiednie pokrycie materiałów
elektrodowych. Mimo to, po testach składających się z ponad 180 cykli ładowania i rozładowywania nie uznano ich za jedną z przyczyn katastrof.
Wciąż trwają prace nad stworzeniem lepszego systemu zabezpieczenia dla
ESS, nie tylko w Korei Południowej, ale na całym świecie. Rozwiązaniem
może być system Li-Ion Tamer zintegrowany z ESS. Jego zaletą jest wykrywanie gazów elektrolitowych, jakie są emitowane we wczesnych fazach awarii
7.Składki członkowskie KSE. Skarbnik Mirosław Brzuśmian zapo- baterii i odizolowanie systemu, zanim dojdzie do pożaru. Li-Ion Tamer skuznał zebranych z terminowością płatności składek przez Komisje zrze- tecznie reaguje na różne tryby awarii związane z bateriami litowo-jonowymi i
centrami energetycznymi. Kompleksowe podejście w tym zakresie może się
szone w KSE.
okazać sposobem na zagwarantowanie trwałego bezpieczeństwa systemom
8.Przyjęcie nowej Organizacji Związkowej w skład KSE. Piotr
ESS.

Budnarowski w imieniu Organizacji Związkowej Energa S.A.
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Landsberg –Plac Katedralny

2000 r. Od lewej: K. Skiba, J.Matoszko, M.Bykowicz, M.Jabłońska

-9,24 zł.–wartość akcji Enea na dzień 30.09.2021 r. godz. 17.00
-5,8 %- stopa bezrobocia w sierpniu 2021 r., tyle samo co w

lipcu. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 961,8 tys.
osób i była o 13,1 tys. osób niższa niż w lipcu.
-61,75 euro- cena uprawnień do emisji CO 2 z 30.09.2021 godz.
18.00
- 736 mln zł zysk netto GK Enea za 6 m-cy 2021. W I
półroczu 2021 r. nasza Grupa wypracowała 9,8 mld zł
przychodów ze sprzedaży.
-3010 zł. minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 r .
To 210 zł więcej niż minimalna pensja w bieżącym roku (2800 zł),
co oznacza wzrost o 7,5 proc.

-19,70 zł. minimalna stawka godzinowa za pracę w 2022 r.

To wzrost o 1,40 zł względem roku 2021.
Oznacza to, że w przyszłym roku płaca minimalna stanowić będzie
50,8 proc. prognozowanego na 2022 r. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (5922 zł).
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