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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
1.10.2021r. Solidarność złożyła w Sejmie podpisy 

pod projektem ustawy Emerytura Za Staż 

"Emerytury stażowe są dopełnieniem całego systemu emerytalnego 
w Polsce" – stwierdził Piotr Duda, Przewodniczący Komisji Kra-
jowe NSZZ Solidarność. 30 września w Sejmie Solidarność złożyła 
zebrane podpisy pod projektem ustawy o emeryturach stażowych. 
"Solidarność, jako związek zawodowy, nie boi się trudnych wyzwań. 
A dla nas było to trudne wyzwanie z powodu pandemii koronawiru-
sa. Z kolei jeśli chodzi o zebranie odpowiedniej liczby podpisów, to 
do tego nie mieliśmy żadnych obaw. Ta inicjatywa jest bardzo ważna 
dla polskich pracowników, którzy ciężko pracują, którzy od początku 
swojej kariery zawodowej opłacają składki na fundusz ubezpieczeń 
społecznych i mają uzbierany kapitał emerytalny. To dla nas bardzo 
ważne, dlatego z satysfakcją mogę dziś powiedzieć, że przywozimy do 
Sejmu 235 tys. podpisów. Podpisy są nadal zbierane w całej Polsce, 
ale dziś mija termin na złożenie wymaganej liczby w Sejmie. Zgodnie 
z wymogami formalnymi wystarczyło zebrać 100 tys., ale nas to nie 
zadowalało. Dlatego chcemy zbierać dalej. Złożone dziś podpisy po-
zwalają nam na to, żeby procedura w Sejmie mogła się rozpocząć" – 
powiedział Piotr Duda na konferencji prasowej przed budynkiem 
Sejmu RP. 
Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność podkreślił, 
że emerytury stażowe powinny być elementem Polskiego Ładu. " 
Niestety tak się nie stało. A emerytury stażowe są niezwykle ważne 
dla nas, dla Solidarności, stąd nasza inicjatywa obywatelska. Emery-
tury stażowe są dopełnieniem całego systemu emerytalnego w Polsce. 
Dajemy pracownikowi wybór. Wiemy, że w Sejmie będzie złożony też 
prezydencki projekt o emeryturach stażowych. Mam nadzieje, że oba 
projekty będą w Sejmie szybko procedowane. Tak jak cieszymy się z 
emerytur stażowych dla górników, policjantów, czy strażaków, tak 
chcemy emerytur stażowych dla wszystkich pracowników, którzy 
mają wypracowany odpowiedni kapitał i staż pracy" – wyjaśniał 
Piotr Duda. 
Czy Solidarność prowadziła już rozmowy z parlamentarzystami? 
" Te rozmowy prowadzone są od kilku lat. W 2015 roku, gdy podpi-
saliśmy umowę programową z ówczesnym kandydatem PiS-u na 
prezydenta – Andrzejem Dudą, to wtedy zawarte już w niej były eme-
rytury stażowe. Ale potem politykom PiS-u coś się zmieniło. Dlatego 
my tego tematu nie odpuszczamy. Jeśli nie chcą zrobić tego politycy, 
to musi to zrobić Solidarność. Uczestniczyliśmy już w inicjatywach 
dotyczących wolnego w Święto Trzech Króli, czy handlu w niedziele. 
I wówczas zostało to przeprocedowane w stu procentach. Dzisiaj te 
ustawy obowiązują w naszym kraju, z lepszym lub gorszym skutkiem. 
Jestem przekonany, że ta inicjatywa także zostanie dopełniona do 
końca i politycy pochylą się nad tym, jakże ważnym problemem" – 
dodał Przewodniczący Komisji Krajowej. 

 

Projekt ustawy dotyczący emerytur stażowych został złożony 18 
czerwca u Marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Na zebranie 100 tys. 
podpisów Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej miał 
czas do 30 września. Projekt obywatelski zakłada, że jedynym  
progiem, by przejść na emeryturę, jest uzbieranie minimalnego 
kapitału, a minimalny kapitał będzie oscylował na poziomie  
minimalnej emerytury w danym roku. 
 

1-2.10.2021 GP Polski w Toruniu-  
Bartosz Zmarzlik wicemistrzem świata.  

W Toruniu na Motoarenie odbyły się dwie ostanie rundy cyklu 
Grand Prix (GP) na żużlu w sezonie 2021. 
Kapitan Stali Gorzów Bartosz Zmarzlik mimo, że wygrał ostatnią 
rundę GP 2 listopada nie obronił tytułu Mistrza Świata, który zdo-
bywał w latach 2019 i 2020 .Wpłynęła na to słabsza jego postawa w 
turnieju 1 października, gdzie nie awansował do finału i ostatecznie 
zajął w nim 5 miejsce. 
Złoty medal i tytuł Mistrza Świata zdobył Rosjanin Artiom Łagu-
ta, a brąz powędrował dla jego rodaka Emila Sajfutdinowa. 
Bartosz Zmarzlik po dwóch latach panowania w cyklu Grand Prix 
zakończył tegoroczną rywalizację o tytuł indywidualnego mistrza 
świata ze srebrnym medalem. Minimalnie lepszy okazał się  
Rosjanin Artiom Łaguta, lecz Polak i tak był dumny z walki  
stoczonej w tym sezonie.  

Artiom Łaguta to pierwszy w historii dyscypliny żużlowy mistrz 
świata z Rosji. W  sezonie Speedway Grand Prix 2021 wygrał naj-
bardziej zaciętą rywalizację w dziejach cyklu i odebrał złoto  
Bartoszowi Zmarzlikowi. 
Nigdy wcześniej dwóch zawodników nie zdominowało elitarnej 
serii tak bardzo. Inaugurujący sezon turniej w Pradze wygrał 
Maciej Janowski, a 10 kolejnych padło łupem wyłącznie Łaguty i 
Zmarzlika! Obaj wygrali po 5 imprez, ale ostatecznie minimalnie 
lepszy był Rosjanin. Pierwszy raz w historii żużlowiec, który wy-
grał 5 rund nie został mistrzem świata.  
1.10.2021 Piątkowa runda cyklu Grand Prix była wyjątkowo nud-
na ze względu na złe przygotowanie toru przez organizatora cyklu 
GP. W większości biegów emocje kończyły się na pierwszym wira-
żu, o kolejności na mecie praktycznie decydował start. Wielu za-
wodników walczyło z torem a nie konkurentami.  W takich warun-
kach najlepszy okazał się Artiom Łaguta, który tym samym znacz-
nie przybliżył się do mistrzowskiej korony z 2021. Drugie miejsce 
zajął Maciej Janowski, a podium uzupełnił Tai Woffinden. Czwar-
ta lokata w finale przypadła Leonowi Madsenowi. 
Bartosz Zmarzlik dobrze spisał się w części zasadniczej turnieju, 
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ale w półfinale przyjechał dopiero trzeci za Woffindenem i Janow-
skim. Zdobył 12 punktów GP, co sprawiło, że na rundę przed  
końcem cyklu miał aż dziewięć punktów straty do Łaguty. 
„Strasznie niewygodnie mi się jechało. Teraz albo wiemy, albo wyda-
je nam się, że wiemy, jaki błąd w regulacji popełniliśmy. Szliśmy nie 
w tę stronę” - wyjaśnił Bartosz Zmarzlik przed kamerą Canal+. 

2.10.2021 W sobotę nawierzchnia toruńskiej Motoareny była zu-
pełnie inna niż w piątek.  Komplet publiczności mógł oglądać inte-
resujące zawody w których o końcowym rezultacie nie decydował 
start. 
Świetnie w takich warunkach radzili sobie od początku Duńczyk  
Leon Madsen oraz Rosjanin Emil Sajfutdinow, którzy zostawiali 
swoich rywali za plecami.  Zdecydowanie lepiej niż w piątek pre-
zentował się broniący tytułu Zmarzlik. 
Na drugim biegunie był prowadzący w klasyfikacji generalnej cyklu 
Artiom Łaguta. Rosjanin nie był już tak pewny i szybki na starcie 
jak dzień wcześniej. W trzeciej serii, kiedy to spotkał się z Madse-
nem, Zmarzlikiem i Lidseyem, nie był nawet w stanie poradzić 
sobie z tym ostatnim i na mecie był ostatni, i po trzech seriach 
startów miał zaledwie 3 pkt. Odwrócone role z piątku Polaka i 
Rosjanina zapowiadały zaciętą walkę o tytuł do samego końca. 
Łaguta ważny krok do zdobycia tytułu wykonał w 13. biegu star-
tujący spod samej bandy.Zamknięty nieco w łuku przez rywali 
wykorzystał lukę między Lambertem oraz  Doylem i wciskając się 
na dużej prędkości między nich objął prowadzenie, którego nie 
oddał do mety. Dzięki temu przebudzeniu Rosjanin zachował szansę 
na awans do półfinałów, przybliżający go do zdobycia upragnione-
go tytułu. Otwierający ostatnią serię bieg 17. Łaguta rozegrał tak, 
jak przyzwyczaił wszystkich przez niemal cały sezon. Wygrał z 
ogromną przewagą i zameldował się w półfinale. Chwilę później to 
samo uczynili dwaj Polacy - piekielnie szybki w sobotę Zmarzlik 
oraz siedzący mu na plecach Janowski. 
Walczący o złoto Zmarzlik i Łaguta spotkali się w pierwszym  
półfinale. 
Był to rozstrzygający o tytule mistrza świata wyścig. Łaguta feno-
menalnie wystrzelił spod taśmy i założył Zmarzlika obejmując 
prowadzenie. Polak uparcie gonił rywala, ale Rosjanin nie pozwo-
lił sobie wydrzeć wygranej. Tym samym po raz pierwszy w historii 
zdobył tytuł indywidualnego mistrza świata. 

Wielki finał toruńskiego turnieju to polsko-rosyjska rywalizacja z 
udziałem trzech medalistów cyklu SGP oraz Janowskiego. Janow-
ski rewelacyjnie wyszedł spod taśmy, ale już chwilę później cała 
stawka znów jechała blisko siebie. Najlepiej w drugim łuku pora-
dził sobie Zmarzlik, który nie dał szans rywalom i na osłodę przy-
wiózł zwycięstwo w całym sobotnim turnieju. Za jego plecami linię 
mety minął Sajfutdinow, trzeci był Janowski. Nowy mistrz świata 
tym razem był ostatni. 
Janowski w klasyfikacji końcowej cyklu uplasował się na piątej 
pozycji i - razem ze Zmarzlikiem - jest pewny udziału w kolejnej 
edycji cyklu GP w 2022 r. 
Kończące sezon zawody w Toruniu były jednocześnie ostatnimi 
organizowanymi przez brytyjską firmę posiadającą prawa do 
cyklu. Sezon 2022 rozpocznie już nowy promotor zawodów - firma 
Discovery Sports Events. 
Klasyfikacja końcowa GP 2021:  
1. Artiom Łaguta (Rosja) 192 pkt. 
2. Bartosz Zmarzlik (Polska) 189 
3. Emil Sajfutdinow (Rosja) 149 
4. Fredrik Lindgren (Szwecja) 129 
5. Maciej Janowski (Polska) 129 
6. Tai Woffinden (W.Brytania) 122 
Ta szóstka automatycznie uzyskała prawo startu w GP w 2022 r. 
7. Leon Madsen (Dania) 108 
8. Max Fricke (Australia) 94 
9. Jason Doyle (Australia) 87 
10. Robert Lambert (W. Brytania) 82 
11. Anders Thomsen (Dania) 73 
12. Martin Vaculik (Słowacja) 54 
13. Matej Zagar (Słowenia) 45 
14. Dominik Kubera (Polska) 44 
15. Oliver Berntzon (Szwecja) 32 
16. Krzysztof Kasprzak (Polska) 28 
17. Paweł Przedpełski (Polska) 13 
18. Mikkel Michelsen (Dania) 9 
19. Gleb Czugunow (Polska) 8 
20. Jan Kvech (Czechy) 7 
21. Aleksandr Łoktajew (Rosja) 6 
22. Wadim Tarasienko (Rosja) 4 
23. Pontus Aspgren (Szwecja) 1 
 

4.10.2021 Nowa opłata mocowa na 2022 r.  

W 2022 r. gospodarstwa zużywa-
jące poniżej 0,5 MWh rocznie 
zapłacą 2,37 zł miesięcznie, te o 
zużyciu od 0,5 do 1,2 MWh rocz-
nie zapłacą 5,68 zł, przy zużyciu 
1,2-2,8 MWh rocznie opłata wy-
niesie 9,46 zł, a dla gospodarstw o 
zużyciu ponad 2,8 MWh rocznie - 
13,25 zł miesięcznie.Wysokość 

opłaty będzie również uzależniona od tzw. indywidualnej krzywej 
poboru, czyli różnicy pomiędzy zużyciem energii w godzinach 
szczytowego zapotrzebowania a zużyciem w pozostałych godzi-
nach doby. 
W 2022 r. stawkami tymi zostaną objęci dodatkowo odbiorcy 
energii z grupy taryfowej C1, o mocy zamówionej do 16 kW. W 
stosunku do 2021 r. stawki opłaty mocowej dla tych grup rosną o 
ponad 26 proc. 
Bazowa stawka dla pozostałych odbiorców wyniesie 0,1026 zł netto 
za każdą kWh pobraną w godzinach między 7 a 22 w dni robocze. 
To wzrost o prawie 35 proc. w stosunku do stawki z 2021 r. 
Jednak zgodnie z ostatnią zmianą ustawy rynku mocy, w 2022 r. dla 
odbiorców przyłączonych do sieci średnich i wysokich napięć wy-
sokość opłaty będzie również uzależniona od tzw. indywidualnej 
krzywej poboru, czyli różnicy pomiędzy zużyciem energii w godzi-
nach szczytowego zapotrzebowania a zużyciem w pozostałych 
godzinach doby. 
Cztery grupy odbiorców. 
Wyróżnione zostały cztery grupy takich odbiorców, w zależności od 
różnicy ilości energii zużywanej w dni robocze w godzinach szczyto-
wego zapotrzebowania i poza tymi godzinami. Jeżeli różnica ta wy-
nosi mniej niż 5 proc., to opłata jest korygowana współczynnikiem 
0,17. Dla różnicy z przedziału 5-10 proc. współczynnik wynosi 
0,50. 
Jeżeli różnica zawiera się w przedziale 10-15 proc., współczynnik 
został określony na 0,83. W przypadku ponad 15-proc. różnicy 
współczynnik jest równy 1 - taki odbiorca płaci pełną stawkę. 
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Celem wprowadzenia rynku mocy, a co za tym idzie opłaty moco-
wej, było wzmocnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej 
i zmniejszenie ryzyka tzw. blackoutu 
"Podział na grupy odbiorców według proporcji między zużyciem 
energii w godzinach szczytowego zapotrzebowania i poza nimi jest 
istotny, ponieważ ma przełożyć się na większą stabilność poboru 
energii" – wyjaśnia Prezes URE Rafał Gawin. "Takie rozwiązanie 
ma zachęcić odbiorców do świadomego zużywania prądu w ciągu 
doby, a tym samym może poprawić bilansowanie zapotrzebowania na 
energię, co z kolei zwiększy bezpieczeństwo jej dostaw" - podkreśla 
regulator. 
"Biorąc pod uwagę padające w ostatnim czasie rekordy zapotrzebo-
wania na energię konieczne jest premiowanie takiego jej zużywania, 
które w jak najmniejszym stopniu wpływa na szczytowe zapotrzebo-
wanie na energię" - zaznacza URE. 
Przepisy wchodzą w życie 1 października. 
Opłata mocowa ma za zadanie pokryć koszty rynku mocy.  
Z danych URE wynika, że koszt ten, czyli wysokość obowiązków 
mocowych zakontraktowanych w aukcjach na 2022 r., wynosi 5,3 
mld zł. W 2020 r. koszt wynosił 5,4 mld zł. 
Od 1 stycznia 2028 r. nie będzie już stawek ryczałtowych, a dla 
wszystkich odbiorców energii, włącznie z gospodarstwami domowy-
mi, opłata mocowa będzie zależna od profilu zużycia - im profil 
bardziej płaski, tym opłata niższa 
"Wysokość opłaty odzwierciedla płatności dla dostawców mocy, któ-
re zostały zakontraktowane w wyniku przeprowadzonych aukcji ryn-
ku mocy. Środki pozyskane z tej opłaty przeznaczone będą na budo-
wę nowych, modernizację i utrzymanie istniejących jednostek wy-
twórczych, a także aktywizację zarządzania zużyciem energii i uela-
stycznienie popytu na nią" – podkreśla Rafał Gawin. 
Zgodnie z ustawą podział na odbiorców ryczałtowych oraz tych, 
dla których opłata jest uzależniona od poboru energii w godzinach 
szczytowego zapotrzebowania, będzie obowiązywał do 2027 r. 
Zgodnie z ustawą odbiorcy przyłączeni do sieci wysokich napięć 
będą nimi objęci od 1 października 2021 r., korzystający z sieci 
średnich napięć - od 1 stycznia 2022 r., a odbiorcy przyłączeni do 
sieci niskich napięć, ale o mocy przyłączeniowej większej od 16 
kW - od 1 stycznia 2025 r. Obecni odbiorcy ryczałtowi będą stoso-
wać te współczynniki od 1 stycznia 2028 r. 
 

4.10.2021 Wspólna Działalność Socjalna GK Enea. 

W trybie mieszanym (stacjonarnie-wideokonferencja) odbyło się 
posiedzenie Administratora  Wspólnej Działalności Socjalnej 
(WDS) w GK Enea z Organizacjami Związkowymi .  
Tematem głównym spotkania było omówienie przez Administratora 
WDS propozycji  Biura Świadczeń Socjalnych  dotyczących 
uszczegółowienia i usprawnienia procesów  obsługi  działalności 
socjalnej  .  Było to pierwsze spotkanie w ramach  ustalenia zasad 
funkcjonowania WDS GK Enea  na kolejny okres obowiązywania 
Regulaminu  WDS ( marzec 2022-2023). Część uzasadnionych propo-
zycji  została wstępnie przyjęta . Propozycje wymagające głębszej 
analizy będą  zaopiniowane przez  stronę  związkową  na kolejnych 
roboczych spotkaniach z administratorem . Nie wykluczone , że ze 
strony organizacji związkowych też zostaną przedstawione propozycje 
zmian do WDS. 
 

5.10.2021 Kryzys energetyczny nie tylko w Niemczech. 

Firma energetyczna Steag GmbH zamknęła minionym tygodniu swo-
ją elektrownię Bergkamen-A w zachodnich Niemczech. Przyczyną 
były niedobory węgla kamiennego – czytamy na portalu businessin-
sider.com.pl. 
Bloomberg ocenia, że jest to „wyraźny sygnał, że aby zimą utrzymać 
dostawy energii bez zakłóceń, Europa będzie musiała liczyć na ła-
godne temperatury i wietrzną pogodę”. 
Jak informuje dalej Bloomberg, kryzys energetyczny obejmuje już 

USA, Europę i Azję. Europa walczy z niedoborami gazu ziemnego, 
a sytuacja na rynku węgla ma nie wyglądać lepiej. Swojej roli nie 
spełniają też wiatraki z uwagi na coraz częstszą bezwietrzną pogo-
dę. Z tych powodów cena energii rośnie. 
Podobna sytuacja dotyczy także USA i Azji, co z kolei wiąże się 
także z odbudową gospodarek po kryzysie spowodowanym pandemią 
oraz powrotami pracowników do biur. 
Bardzo dotkliwe są także niedobory energii w Chinach, a „władze 
nakazały firmom państwowym zabezpieczyć dostawy za wszelką cenę 
i rozważają podniesienie cen energii dla odbiorców” – podaje portal. 
Zwiększa się także zapotrzebowanie na węgiel z uwagi na niedobo-
ry gazu ziemnego. 
" Producenci energii nie tylko zabezpieczają sobie dostawy tego su-
rowca na rynku, ale i poprosiły o więcej dostaw Rosję "– czytamy. 
Jak ocenia Bloomberg, ponieważ Chiny także chcą zabezpieczać dla 
siebie więcej dostaw węgla, najprawdopodobniej spowoduje to 
także pogorszenie sytuacji na globalnym rynku. Ocenia się, że w 
Europie tej zimy może być trudno zapewnić sobie odpowiedni 
poziom dostaw surowców energetycznych. 
"Mamy do czynienia z podwójnym wąskim gardłem [niedobór za-
równo węgla, jak i problemy z jego transportem - red.]. To jest pro-
blem, z którym borykają się prawie wszyscy właściciele elektrowni 
węglowych"- powiedział Daniel Muhlenfeld, rzecznik prasowy 
Steag. 
Elektrownia Bergkamen-A tylko we wrześniu była już czterokrot-
nie łącznie na sześć dni zatrzymywana, a powodem były czynniki 
zewnętrzne. 
Jak dalej podaje Bloomberg, 1 pażdziernika zostały zatrzymane z 
powodu konserwacji trzy inne niemieckie elektrownie węglowe. 
 

6.10.2021 W Enea Centrum nie                           
tylko o tabeli płac zasadniczych. 

Spotkanie robocze miało charakter mieszany (stacjonarnie-
wideokonferencja) i dotyczyło waloryzacji Tabeli płac zasadni-
czych w Enea Centrum (EC) Zarząd Spółki zaproponował by strona 
związkowa przedstawiła swoje oczekiwania dotyczące realizacji pod-
jętego tematu. 
Organizacje związkowe uważają , że rewaloryzacja musi uwzględniać 
przede wszystkim  realizację podpisanego porozumienia płacowe-
go 2021-2022 oraz wyprzedzać galopującą inflację. Widełki w po-
szczególnych kategoriach zaszeregowania powinny w jak najmniej-
szym stopniu powodować brak przeszeregowań z powodu osią-
gnięcia przez pracownika maksymalnej  stawki w danej kategorii. 
Strona związkowa poprosiła zarząd o przedstawienie ilościowe osób 
z poszczególnych kategorii , które zostały pozbawione poprzed-
nich  przeszeregowań z uwagi na maksymalne stawki w swoich 
kategoriach. Zarząd zobowiązał się ,że na następne spotkanie 
przedstawi analizy i symulację uwzględniające propozycje organi-
zacji związkowych. Termin spotkania zostanie ustalone w trybie ro-
boczym. 
Inne tematy poruszone podczas spotkania: 
W sprawach różnych strona związkowa poprosiła o udzielenie in-
formacji prędzej sygnalizowanej sprawy szczepień przeciw grypie. 
W odpowiedzi zarząd poinformował ,że  jeszcze w tym tygo-
dniu    PZU powinno posiadać szczepionki , których brakowało. Wów-
czas do pracowników zostanie skierowana odpowiednia informacja 
umożliwiająca osobom zainteresowanym zapis na szczepienie. 
W sprawie pism , które przesłali pracownicy BOK opisujący swo-
ją trudną i coraz częściej niebezpieczną pracę spowodowa-
ną  zwiększoną  frustracją  klientów w oczekiwaniu na załatwienie 
sprawy w BOK. Zarząd zadeklarował w niedługim czasie osobne 
spotkanie poświęcone temu problemowi. 
Strona związkowa na wniosek pracowników EC  poprosiła zarząd o 
nielimitowanie ilości dni urlopu wypoczynkowego , który pracow-
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nik z uwagi na panującą sytuację pandemiczną nie mógł wykorzy-
stać w dogodnym dla siebie terminie. Pozwoli to pracownikom ma-
jącym dzieci na wykorzystanie zaległego urlopu w czasie ferii zimo-
wych 2022.  
 

6.10.2021 Obradowała WRDS  
województwa lubuskiego. 

W Górzykowie na kolejnym w tym roku posiedzeniu spotkali się 
członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego wojewódz-
twa lubuskiego. (WRDS). Niestety kolejny raz na posiedzenie Rady 
nie stawili się przedstawiciele strony samorządowej, z tego tytułu 
Rada nie mogła podejmować uchwał. 
Tematyka obrad WRDS: 
1. Opieka psychiatryczna i psychologiczna w województwie lubu-
skim ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dzieci i młodzieży. 
Po wysłuchaniu prelegentów wywiązała się dyskusja, która dotyczyła 
opieki psychiatrycznej. Wiedzieliśmy, że sytuacja całej służby zdro-
wia delikatnie mówiąc nie jest najlepsza, ale po dyskusji można 
śmiało powiedzieć sytuacja psychiatrii jest tragiczna. Między inny-
mi dlatego liczba samobójstw w Polsce należy do największych w 
Europie. Umiejscowienie Szpitala-Centrum Leczenia Dzieci i Mło-
dzieży w Pałacu Barokowym Zaborze nie ma senesu. Pałac nie jest 
przystosowany do celów szpitalnych. Jego adaptacja będzie zbyt kosz-
towna dlatego należy jak najszybciej zmienić lokalizację ośrodka w 
Zaborze do obiektu przyszpitalnego. Wszystkie wątki, z długiej 
dyskusji znajdą odzwierciedlenie w stanowisku, które zostanie 
przygotowane i przesłane członkom WRDS  przez Prezydium. 
2. Projekt Wojewódzkiego  Planu Transformacji województwa 
lubuskiego. Rada miał przyjąć uchwałę dotyczącą tej tematyki. Nie-
stety brak kworum nie pozwolił na to. Rada postanowiła przyjąć 
stanowisko , które będzie zawierało sugestię wpisania do projektu 
Planu Transformacji plan przeniesienia Szpitala z Zaborza do 
innej lokalizacji, oraz uwzględnienie uwagi przesłane przez przed-
stawicieli Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. 
 3.Społeczeństwo obywatelskie i jego wpływ na kształtowanie spo-
łeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem roli organiza-
cji pozarządowych. Wysłuchaliśmy informacji przygotowanych 
przedstawicieli Uniwersytetu Zielonogórskiego i Wrocławskiego 
oraz przedstawiciela Collegium Polonicum w Słubicach i Urzędu 
Marszałkowskiego. Zauważalne zmiany kulturowe wpływają na co-
raz mniejszą aktywność w sferach publicznych młodego pokolenia. 
Dotarcie do młodego pokolenia i zachęcenie do aktywności w sfe-
rze działalności społecznej to zadanie dla nas wszystkich.  
4.W sprawach różnych strona społeczna ponownie przedstawiła te-
maty jakie powinny być przedmiotem obrad na następ-
nych   posiedzeniach WRDS:- demografia w województwie lubu-
skim  oraz t/z zielony ład czyli transformacja energetyczna. 
 

7.10.2021 Rynek Mocy -wyrok TSUE 

6 października 2021 r., Sąd wy-
dał wyrok w sprawie Tempus 
Energy Germany GmbH i T 
Energy Sweden AB przeciwko 
Komisji dot. anulowania decyzji 
Komisji Europejskiej dotyczącej 
rynku mocy w Polsce. 
Sąd, utrzymał w mocy decyzję 

Komisji Europejskiej akceptującą polski rynek mocy.  Zarzuty 
Tempus Energy i T Sweden zostały odrzucone. W swym wyroku 
utrzymano w mocy decyzję KE akceptującą polski rynek mocy. 
Rynek mocy jest środkiem pomocy publicznej, który przyczynia 
się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. W konkuren-
cyjnych aukcjach, dostawcy mocy mogą uzyskać kontrakt w zamian 
za zapewnienie dostępności mocy i dostarczanie energii elektrycznej 

w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa systemu energetycznego. 
W grudniu 2017 r. przyjęta została ustawa wprowadzająca w Pol-
sce rynek mocy. Polska uzyskała akceptację tego mechanizmu pomo-
cy publicznej ze strony KE w lutym 2018 r. W marcu 2019 r. firmy 
Tempus Energy Germany GmbH i T Energy Sweden AB wystąpi-
ły do Sądu UE przeciwko Komisji Europejskiej wnosząc o anulo-
wanie tej decyzji KE. Rzeczpospolita Polska oraz PGE Polska Grupa 
Energetyczna S.A., Enel X sp. z o.o., oraz Enspirion sp. z o.o. przystą-
piły do sprawy w charakterze interwenientów po stronie KE. Rząd 
Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentowany przez Pełnomocnika RP 
przed TSUE, przy wsparciu ze strony Ministerstwa Klimatu i Środo-
wiska, a wcześniej Ministerstwa Energii, pracował nad przygotowa-
niem jak najlepszej argumentacji popierającej KE oraz broniącej jej 
decyzję. 
 

8.10.2021 Manifestacja przed siedzibą Trybunału 
Sprawiedliwości UE w Luksemburgu-JEDZIEMY 

Rada Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Soli-
darność 22 października organizuje manifestację przed siedzibą 
Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu. Jak informuje jej 
Przewodniczący Jarosław Grzesik, protest to reakcja na decyzję w 
sprawie Turowa, która zagraża bezpieczeństwu energetycznemu 
Polski. 
„W związku z tym, że krzywdzące i niesprawiedliwe decyzje TSUE 
dotykają wszystkich Polaków, w imieniu Krajowego Sekretariatu 
Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność zwracam się do wszyst-
kich pracowników, nie tylko tych zatrudnionych w branży paliwowo-
energetycznej, o wzięcie udziału w tej manifestacji. Zapraszamy rów-
nież do wzięcia w niej udziału wszystkie pozostałe centrale związko-
we” – apeluje Przewodniczący Grzesik. 
Rada wystosowała też apel o poparcie jej działań, oraz stanowisko 
w/s decyzji TSUE-treść obu dokumentów załączniku.  
Związkowcy złożyli do władz miasta wnioski o możliwość zorgani-
zowania wydarzenia w ramach systemu CovidCheck, który do-
puszcza do udziału wyłącznie osoby, które zostały zaszczepione, 
wyleczone lub uzyskały negatywny wynik testu wykonany na  
miejscu. 
6 października do Departamentu przestrzeni publicznej, festiwali i 
targów miasta Luksemburg złożono wniosek o zezwolenie na orga-
nizację manifestacji liczącej 2000 osób. W przypadku braku zgody 
15 października złożonych zostanie kilkanaście wniosków o zezwo-
lenie na organizację manifestacji liczących po 300 osób. 
Obradująca 5 października 2021 r. Komisja Krajowa NSZZ Soli-
darność (KK) podjęła decyzję, o pokryciu kosztów transportu 
uczestników manifestacji z Krajowego Funduszu Strajkowego. KK 
dyskutowała o sytuacji w branży energetycznej. Solidarność domaga 
się też interwencji polskiego rządu na rzecz zmian w systemie han-
dlu emisjami. „Wzywamy również polski rząd do jak najszybszej 
interwencji na forum Unii Europejskiej w sprawie koniecznych 
zmian w systemie EU-ETS.  Obserwowany w ostatnim czasie gwał-
towny wzrost cen uprawnień do emisji CO2 jest zjawiskiem niezwykle 
groźnym dla gospodarki. Jeszcze na początku 2018 roku koszt zaku-
pu pozwolenia na emisję 1 tony CO2  w systemie EU-ETS wynosił 
ok. 8 euro. Obecnie jest to ponad 60 euro. Ceny uprawnień emisyj-
nych zaczęły błyskawicznie rosnąć od momentu, gdy Komisja Euro-
pejska nadała im status instrumentu finansowego” – czytamy w 
stanowisku KK 
KK ocenia też politykę klimatyczną UE jako coraz bardziej zideo-
logizowaną i oderwaną od realiów gospodarczych, co stanowi 
obecnie największe zagrożenie dla rozwoju przede wszystkim Pol-
ski. KK z niepokojem obserwuje zupełną bierność polskiego rządu 
wobec tych zagrożeń oraz postępującą uległość wobec kolejnych 
skrajnie szkodliwych rozwiązań forsowanych przez Komisję Eu-
ropejską. 
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11.10.2021 Grupa Enea z 
tytułem  

lidera ekologii w energetyce 
Podczas konferencji Sustainable Eco-
nomy Summit przyznano Diamenty 
Sustainable Economy, wyróżnienia 
dla firm spełniających najwyższe 
standardy i podejmujących efektywne 
działania na rzecz zrównoważonego 
rozwoju w kluczowych sektorach 
gospodarki. W kategorii „Lider ekolo-
gii w energetyce” nagrodę przyznano 
Grupie Enea. Wyróżnienie odebrał 

Tomasz Szczegielniak, wiceprezes ds. korporacyjnych Enei. ( na 

zdjęciu powyżej). Kapituła konkursowa doceniła inwestycje i moderni-
zacje środowiskowe, wkład Grupy w rozwój odnawialnych źródeł 
energii, politykę racjonalnego zarządzania surowcami i działania na 
rzecz zachowania różnorodności biologicznej. W uzasadnieniu oceny 
działań Grupy Enea wskazano również na odpowiedzialną realizację 
celów zrównoważonego rozwoju w zakresie ochrony środowiska oraz 
działania społecznej odpowiedzialności biznesu.  
"Przyszłość energetyki to odnawialne, zeroemisyjne źródła energii. 
Jesteśmy na ostatnim etapie opracowywania strategii Grupy Enea, 
która odniesie się do wyzwań stojących przed nami. Bierzemy udział 
w procesach zmierzających do tego, by energetyka stała się zielona. 
Temu służy np. projekt NABE, mający na celu umożliwienie inwe-
stowania w zieloną energetykę. Musimy pamiętać o aspekcie społecz-
nym, pracownikach, którzy od lat związani są z naszą Grupą. Należy 
mieć to na względzie dokonując tych - mam nadzieję ewolucyjnych - 
zmian" – podkreślił Tomasz Szczegielniak, wiceprezes ds. korpora-
cyjnych Enei, odbierając nagrodę.  
Organizatorem konferencji był Executive Club.  

 

11.10.2021 Artur Soboń od-
szedł z Ministerstwa Aktywów 

Państwowych.  
Zmiana na stanowisku wiceministra ak-
tywów państwowych odbywa się w trud-
nym czasie, kiedy toczą się rozmowy z 
Komisją Europejską na temat notyfikacji 
umowy społecznej z górnikami i tworze-
nia NABE. Artur Soboń został mianowa-
ny przez premiera Mateusza Morawiec-

kiego sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. 
Jednocześnie przestał on być wiceministrem aktywów państwo-
wych i Pełnomocnikiem Rządu do spraw transformacji spółek 
energetycznych i górnictwa węglowego. Soboń pełnił funk-
cję sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych od 
5 grudnia 2019 r. Od września 2020 r. był też Pełnomocnikiem 
Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa 
węglowego. Jak pamiętamy to minister Soboń odpowiadał za po-
rozumienie rządu z branżą górniczą.  
Soboń był głównym przedstawicielem rządu w rozmowach z gór-
niczymi związkami zawodowymi na temat umowy społecznej, 
określającej daty zamykania kopalń węgla energetycznego, pakie-
ty socjalne dla górników i mechanizm dotowania nierentownych 
zakładów wydobywczych. Do porozumienia miało dojść w połowie 
grudnia 2020 r., ale udało się to dopiero w tym roku w kwietniu. 
Do dziś nie zakończyły się negocjacje z Komisją Europejską w 
sprawie mechanizmów pomocy publicznej dla branży górniczej 
zawartych w umowie społecznej rządu i górników. Zgoda KE na 
pomoc publiczną dla górnictwa na zasadach zaproponowanych przez 
stronę polską jest warunkiem wejścia w życie umowy.  
"Musimy stworzyć długoterminowy model transformacji polskich 
spółek energetycznych i węglowych, który będzie stabilny, bezpieczny 
i konkurencyjny, w ramach obecnych  uwarunkowań rynkowych 
oraz regulacji wynikających z polityki klimatycznej Unii Europej-
skiej" – mówił Artur Soboń po objęciu stanowiska we wrześniu 
2020 r. 
Umowa społeczna, która obecnie jest przedmiotem negocjacji w 
KE zakłada m.in : systematyczne wygaszanie polskich kopalń 
węgla kamiennego w perspektywie do 2049 roku, gwarancje osłon 
socjalnych dla górników odchodzących z pracy oraz dopłaty do 
redukcji zdolności wydobywczych, tworzy także mechanizm finan-
sowego wsparcia niezbędnego do transformacji Śląska. 
W ostatnich dniach pracy w Ministerstwie Aktywów Państwowych 

wiceminister Soboń zaprzeczył publicznie jakoby w dotychczaso-
wych rozmowach na temat prenotyfikacji programu opartego na 
zapisach umowy społecznej dla górnictwa miał pojawić się wątek 
przyspieszenia likwidacji kopalń w stosunku do przyjętego harmo-
nogramu. 

12.10.2021 W całej Europie  
podwyżki cen gazu i energii 

Od 1 października wzrosły ceny 
gazu i prądu m.in. we Włoszech, 
Francji i Wielkiej Brytanii. 
Przeciętne francuskie gospodar-
stwo domowe wyda w tym roku 
na gaz o 800 euro więcej; wło-
skie rodziny będą musiały prze-
znaczyć na prąd i gaz o 355 euro 
więcej. Rosną też ceny paliwa, 
najszybciej na Węgrzech, gdzie 
za benzynę trzeba płacić blisko 
30 proc. więcej niż rok temu. 

We Włoszech 1 października cena energii elektrycznej wzrosła o 
prawie 30 proc., a gazu o ok. 14 proc. 
Stowarzyszenia obrony praw konsumenckich obliczyły, że Włosi za-
płacą za energię elektryczną i gaz o 355 euro rocznie więcej. Rząd 
Mario Draghiego przeznaczy 3 mld euro na zniwelowanie skutków 
podwyżek dla najuboższych rodzin. 3 mln gospodarstw domowych 
otrzyma ulgę w opłatach za prąd, 2,5 mln - za gaz. W rezultacie skutki 
podwyżek będą dla najuboższych rodzin niemal niezauważalne. We-
dług krajowego regulatora energii, bez interwencji państwa podwyżki 
musiałyby być jeszcze wyższe. Rząd zapowiedział również wsparcie 
dla małych firm. W ostatnim kwartale 2021 r. paliwo ma zdrożeć o 20 
proc. Oznacza to, że każda rodzina wyda na paliwo o 799 euro więcej 
w skali roku - szacuje organizacja konsumencka Codacons. 
We Francji od 1 października cena gazu dla indywidualnych od-
biorców wzrosła o 12,6 proc. 
Od stycznia gaz podrożał o 57 proc., co oznacza wydatki większe o 
średnio 800 euro rocznie. Premier Jean Castex ogłosił, że rząd podej-
mie działania w celu zablokowania do kwietnia 2022 r. kolejnych 
podwyżek cen gazu. Premier zapowiedział też ograniczenie do 4 proc. 
zaplanowanej na luty 2022 r. kolejnej podwyżki cen prądu, które mia-
ły wzrosnąć także o 12 proc. Środkiem łagodzącym ten wzrost ma być 
obniżka podatku od energii elektrycznej. Minister gospodarki i finan-
sów Bruno Le Maire nie wykluczył też działań mających zahamować 
wzrost cen paliw. 
W Wielkiej Brytanii obowiązuje limit cen energii, który od 1 paź-
dziernika został podniesiony o ok. 12 proc. 
W przypadku standardowej taryfy z przeciętnym zużyciem energii 
oznacza to roczny wzrost opłat o 139 funtów. Dodatkowo jest prawdo-
podobne, że od kwietnia 2022 r. limit zostanie ponownie podniesiony 
– według analityków, wzrost cen może sięgnąć nawet 400 funtów 
rocznie w przypadku standardowej taryfy. Średnia cena benzyny bezo-
łowiowej we wrześniu była o ponad 19 proc. wyższa niż rok wcze-
śniej, oleju napędowego - o blisko 18 proc. 
W Niemczech 38 dostawców gazu ogłosiło, że cena tego surowca 
dla konsumentów wzrośnie w ostatnim kwartale br. o średnio 13 
proc. 
W pierwszym półroczu 2021 r. przeciętne gospodarstwo domowe 
musiało zapłacić za prąd i gaz o 4,7 proc. więcej niż w drugim półro-
czu 2020 r. Według Verivox cena prądu w ciągu ostatniego roku wzro-
sła o 6,6 proc. 
W Czechach wzrost cen prądu jest na razie widoczny głównie w 
cenach hurtowych. 
Kontrakty na dostawę energii elektrycznej w 2022 r. wzrosły w sto-
sunku do początku br. o ponad 150 proc. Część firm już zapowiedziała 
zmianę cenników dla indywidualnych odbiorców. Premier Andrej 
Babisz zadeklarował w trakcie kampanii przed rozpoczynającymi się 
w piątek dwudniowymi wyborami parlamentarnymi, że rząd jest goto-
wy czasowo znieść podatek VAT na energię elektryczną dla gospo-
darstw domowych, co zapobiegłoby podwyżkom. Eksperci zwracają 
uwagę, że taki krok wymagałby akceptacji Komisji Europejskiej. 
Na Słowacji komentatorzy i politycy uspokajają, że wzrost hurto-
wych cen gazu i energii elektrycznej nie przełoży się szybko na 
indywidualnych odbiorców. 
Wicepremier, minister gospodarki Richard Sulik uważa, że w 2022 r. 
cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wzrośnie najwy-
żej o 10 proc., a gazu o 18 proc. Przewiduje jednak, że podwyżki w 
2023 r. mogą być dużo wyższe. 
Na Węgrzech gospodarstwa domowe nie odczuły na razie wzrostu 
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cen energii elektrycznej i gazu, gdyż taryfy są kontrolowane przez 
państwo. 
Według danych Węgierskiego Urzędu Regulacji Energetyki i Usług 
Użyteczności Publicznej cena gazu dla ludności w Budapeszcie była w 
sierpniu najniższa w UE (3,2 eurocenta/kWh), a cena energii należała 
do najniższych (11,69 eurocentów/kWh). Jak informuje portal global-
petrolprices, w pierwszym półroczu br. na Węgrzech najbardziej w 
Europie wzrosły za to ceny paliwa. Obecna cena benzyny jest o 29,3 
proc. wyższa niż rok temu, cena oleju napędowego wzrosła o 36 proc. 
W Belgii rachunki gospodarstw domowych za prąd i gaz mogą w 
tym roku wzrosnąć o ponad 700 euro  
Jeszcze miesiąc temu koszt tych podwyżek szacowano na 600 euro 
rocznie. Według obecnych przewidywań przeciętna belgijska rodzina 
zapłaci blisko 600 euro więcej za gaz i 116 euro więcej za prąd. Jak 
podała VRT, rząd rozważa czasowe obniżenie podatku VAT na ener-
gię lub zamrożenie cen. 
W Holandii przeciętne gospodarstwo domowe musi się liczyć z 
podwyższeniem rachunków za gaz o 1000 euro rocznie 
W Hiszpanii w ciągu ostatniego tygodnia hurtowe ceny energii 
wzrosły o ponad połowę, osiągając najwyższą wartość w historii. 
Rząd zwrócił się do Komisji Europejskiej o przeprowadzenie reformy 
skutkującej obniżką cen i koordynację zakupów gazu dla państw UE. 
W Portugalii cena energii elektryczej na hurtowym rynku energii rów-
nież bije historyczne rekordy. 
 

12.10.2021 Nie tylko o płacach w Enea Serwis. 

Po zaproszeniu wystosowanym 30 września 2021 r. przez KM 
NSZZ Solidarność  Enea kontynuowano rozmowy dotyczące zakoń-
czenia negocjacji płacowych, które zgodnie z ustaleniami z 8 
czerwca 2021 r. miały się odbyć do końca września 2021 r. 
Ze względu na obostrzenia sanitarne związane z pandemią , rozmo-
wy toczyły się w trybie mieszanym -stacjonarnym i  wideo-
konferencyjnym. 
Tematy poruszane na spotkaniu: 
1.Negocjacje płacowe. Po krótkich negocjacjach uzgodniono, 
że:  zaległa wypłata z 2020 r. -50 zł do płacy zasadniczej nastąpi od 
1 listopada 2021 obligatoryjnie dla wszystkich zatrudnionych na 
dzień zawarcia porozumienia. Ustalono też wysokość rekompensa-
ty za brak w/w podwyżki 1000 zł. dla wszystkich zatrudnionych na 
dzień 1 stycznia 2021 r. i będący nadal w zatrudnieniu. 20 osób, 
które zatrudniły się w Enea Serwis po 1 stycznia 2021 r. otrzymają 
rekompensatę proporcjonalnie  do okresu zatrudnienia.  
2. Aktualizacja tabeli płac zasadniczych. Strona pracodawcy zapro-
ponowała ustalenie nowej tabeli w grudniu 2021 r. Tabela weszła-
by w życie od 1 stycznia 2022 r. po wejściu w życie podwyżek 
uzgodnionych w czerwcu 2021 r. i będzie się opierała na tej obo-
wiązującej w Enea Operatorze. Związki zawodowe zgodziły się z tą 
propozycją. 
3.Miejsce pracy i miejsce wykonywania pracy w umowach o pra-
cę. Kontrola w Spółce wydała zalecenia aktualizacji umów o pracę, 
tak by zapisy dotyczące miejsca pracy i miejsca wykonywania 
pracy były zgodne z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego 
Pracy. Proces zmian umów o pracę  będzie przy udziale strony spo-
łecznej. 
4.Potwierdzanie obecności w pracy. Zgodnie z Regulaminem Pracy 
strona pracodawcy będzie chciała uaktualnić sposoby potwierdza-
nia obecności w pracy. Proces ten będzie prowadzony w uzgodnieniu 
ze stroną społeczną. Propozycje zapisów zostaną przesłane w termi-
nie późniejszym. 
5.System premiowania osób zajmujących się projektowaniem. 
Strona pracodawcy pilotażowo do końca roku chce wprowadzić sys-
tem premiowania dla w/w Pracowników. Strona NSZZ Solidar-

ność Enea wydała wstępną zgodę na obowiązywanie regulaminu 
premiowania do końca 2021 r. Po okresie pilotażowym  system 
premiowania podlegałby ocenie i miałby objąć wszystkich Pracow-
ników Enea Serwis. 
6.Przyszłość Spółki w GK Enea. Prezes Ireneusz Rogowski oświad-
czył, że główny zakres działalności i przyszłość  Enea Serwis związa-
na jest z przyłączeniówką. Trwają rozmowy odnośnie dalszego funk-
cjonowania Spółki w GK Enea. Decyzje jeszcze nie zapadły, różne 
warianty są możliwe. 
7. Wypłaty jednorazowe do końca 2021 r. Strona związkowa nawią-
zując do porozumienia płacowego z czerwca 2021 oraz do coraz 
wyższej inflacji  oczekuje wypłaty do końca roku dwóch premii 
jednorazowych. Strona pracodawcy oczekuje ustaleń korporacyj-
nych w tym zakresie. 
Więcej szczegółów do uzyskania w siedzibach NSZZ Solidarność 
 

13.10.2021 Ogromny problem  
z bateriami do elektryków 

Jeśli elektromobilność ma się rozwijać na zakładanym przez pra-
wodawców i producentów poziomie, potrzebne są baterie. A z nimi 
jest ogromny problem, o czym czytamy w najnowszym raporcie 
„Pod prąd”, przygotowanym przez Warsaw Enterprise Institute 
(WEI). 
Na początku WEI rzuca światło na sprawy technologiczne, które są 
podstawą problemu. Samochody elektryczne korzystają z baterii lito-
wo-jonowych, wymyślonych w latach 70. XX wieku i wprowadzo-
nych do produkcji przez koncern Sony w 1991 r. Mają one dodatnią i 
ujemną elektrodę, a przestrzeń między nimi wypełniona jest elektroli-
tem. Choć ujemna elektroda zwykle jest grafitowa, a elektrolit to 
przeważnie roztwór soli litu, to elektrody dodatnie wytwarzane są 
z różnych materiałów. Spośród nich najpopularniejszy jest kobalt, 
jeden z najważniejszych metali ziem rzadkich, wykorzystywanych 
w produkcji baterii. Produkcja baterii daleka od ekologicznej 
Złóż tego pierwiastka na świecie jest niewiele. Gros skupione jest w 
dawnej prowincji Katanga leżącej na terenie Demokratycznej Republi-
ki Konga. Kraj ten jest głównym eksporterem surowca. W 2020 roku 
na terenie DRK wydobyto 95 000 tys. ton kobaltu, czyli około 15 razy 
więcej niż na terenie drugiego największego producenta, Rosji (6 300 
tys. ton). Wydobycie kobaltu w DRK odbywa się pod kontrolą chińską 
i belgijską. W teorii w kopalniach tych wolno pracować tylko oso-
bom dorosłym, jednak raport Amnesty International, którego 
autorzy dotarli do biedaszybów kongijskich, przedstawił dowody 
na wykorzystanie do pracy dzieci. Górnikom w Kongu brakuje pod-
stawowego wyposażenia, takiego jak buty czy maski, które ochroni-
łyby ich przed wdychaniem pyłów z rud kobaltu, który jest sub-
stancją toksyczną, a przewlekły kontakt z nim może prowadzić 
m.in. do chorób płuc. Według wspominanego raportu Amnesty 
International, górnicy w biedaszybach, w tym dzieci, pracują po 
kilkanaście godzin na dobę, kopiąc, przenosząc i płucząc rudę 
kobaltu. Praca jest wyczerpująca fizycznie, worki z rudą ważą bo-
wiem po kilkadziesiąt kilogramów. 
W produkcji baterii jeszcze ważniejszym od kobaltu metalem jest 
lit. Autorzy raportu „Pod prąd” twierdzą, że jego wydobycie także jest 
kontrowersyjne, gdyż wiąże się np. z wypompowywaniem wód pod-
ziemnych i postępującym osuszaniem terenu w okolicach kopalń. 
Główne złoża tego surowca znajdują się w pasie Andów, Australii, 
Chinach i USA. Najważniejsi producenci to Australia (42 tys. ton), 
Chile (18 tys. ton), Chiny (7,5 tys. ton) i Argentyna (6,4 tys. ton). 
Ceny metali ziem rzadkich rosną 
Wydobyte metale muszą następnie zostać przetransportowane do fa-
bryk baterii. Szacuje się, że jedna bateria zasilająca samochód elek-

(Ciąg dalszy ze strony 6) 

(Ciąg dalszy na stronie 8) 

str. 7/Pod Napięciem 232 / 10 / 2021 



tryczny zawiera ok. 8 kg litu, 35 kg niklu, 20 kg manganu i 14 kg 
kobaltu. Zdaniem autorów opracowania, skala frachtów tych pier-
wiastków nie jest jednak duża w związku z czym emisje wynikające z 
produkcji komponentów niezbędnych do wytworzenia baterii oraz 
samych baterii, można – jak twierdzą autorzy raportu „Pod prąd” – w 
analizie pominąć. Należy jednak pamiętać o szeregu innych czynni-
ków negatywnie wpływających na środowisko, uwalnianych pod-
czas płukania rud, uzdatniania surowców itd. „Równie istotna jak 
emisje jest cena metali. Już teraz ceny metali ziem rzadkich znacząco 
wzrosły. W porównaniu z październikiem 2020 r. cena niklu zwięk-
szyła się o 25 proc., kobaltu o 55 proc., manganu o 19 proc., a litu 
wzrosła trzykrotnie. […] Zwiększony popyt na elektromobilność wy-
woła jednak presję na dalszą aprecjację cen metali ziem rzadkich, co 
bezpośrednio przełoży się na koszt EV dla końcowego odbiorcy” – 
czytamy w raporcie. 
 

13.10.2021 Rozmowy o problemach  
w Enea Centrum 

Zgodnie z ustaleniami z ostatniego spotkania stron dialogu społeczne-
go doszło do spotkania w Enea Centrum (EC), które dotyczyło te-
matyki związanej z Obsługą klienta (OK)  oraz Biurami Obsługi 
Klienta (BOK) oraz problemami Pracowniczymi sygnalizowanymi 
wcześniej wielokrotnie przez Organizacje Związkowe, a ostatnio 
pisemnie przez Pracowników BOK. Spotkanie ze względu na wciąż 
panującą pandemię odbyło się w trybie mieszanym (stacjonarnie i 
wideokonferencja). 
Strona pracodawcy przygotowała prezentacje dotyczące wzrostu za-
kresu działalności OK ,związanej między innymi z pandemią ko-
ronawirusa. Przedstawiono różne statystyki w tym również dotyczące 
realizacji celów sprzedażowych. Połowa Pracowników wywiązuje 
się nakładanych na nich zadań sprzedażowych, i dostaje z tego 
tytułu premie. Oceniając wystąpienie Pracowników BOK-ów Pre-
zes Dariusz Szymczak stwierdził, że pismo traktuje jako anonim 
ponieważ nikt się pod nim nie podpisał , jednak zarząd dokładnie 
je przeanalizował i nie zgadza się z zarzutami w nim zawartymi. 
Obsługa Klienta mimo mniejszego zatrudnienia realizuje zadania i 
wywiązuje się z nakładanych na nią obowiązków, nie łamiąc praw 
Pracowniczych.  
Strona społeczna nawiązując do pisma Pracowników BOK przy-
pomniała stronie pracodawcy, że na wcześniejszych spotkaniach mie-
dzy innymi :24 marca 2021,10 czerwca 2021, 17 czerwca 2021, 12 
lipca 2021 przekazywała sygnały od Pracowników OK o proble-
mach w tych komórkach.  W marcu 2020 odbyło się specjalne 
spotkanie poświęcone sytuacji w BOK-ach. Co prawda w 2020 r. 
BOK-i borykały się z innymi problemami, ale już wtedy sytuacja 
była trudna. Wielu Pracowników korzystało ze zwolnień lekar-
skich ( w tym również od psychologów) , i przy każdej nadarzają-
cej się okazji uciekało z BOK-ów.  Wielokrotnie podkreślaliśmy, 
że nowe zadania jakie wymusiła między innymi pandemia nie 
można zrealizować z taką obsadą kadrową. Jeszcze w lipcu zapew-
niano nas, że oddelegowanie Pracowników z innych komórek EC i 
zasilenie się Pracownikami APT (umowy śmieciowe) załatwi temat 
zaległości w reklamacjach i uzdrowi sytuację w całej OK. Podkre-
ślaliśmy, że t/z bonifikaty (kary za nieterminowe rozpatrywanie 
reklamacji) mogą się Spółce nie opłacać. Naszym zdaniem lepiej 
jest zwiększyć zatrudnienie, bo jak się okazuje temat nie jest przej-
ściowy skoro rozmawiamy o nim do marca 2021... Oddelegowania 
na trzy miesiące się kończą, a tematów niezałatwionych jest coraz 
więcej co jasno zasygnalizowali Pracownicy w swoim piśmie.  Ko-
lejny raz zaproponowaliśmy zwiększenie zatrudnienia, przynajmniej 
do wcześniejszego poziomu. 
W odpowiedzi usłyszeliśmy, że Zarząd na każdy nawet odtwarza-
ny etat musi uzyskać zgodę Enea S.A. Zaproponowaliśmy wspólne 
spotkanie z przedstawicielami Zarządów Enea S.A. i EC.  
Korzystając z obecności na spotkaniu Prez. D. Szymczka przedsta-
wiciele NSZZ Solidarność Enea , poruszyli jeszcze inne tematy za 
które odpowiada Enea Centrum: 

1.Laptopy odcięte od możliwości odbioru mailowej poczty służbo-
wej. Po wprowadzeniu nowych rozwiązań związanych z bezpieczeń-
stwem informatycznym, uniemożliwiono odbieranie poczty służbo-
wej na laptopach nie będących w administracji EC. Po oficjalnym 
zgłoszeniu tematu poprzez service desk okazało się , że EC wykonuje 
tylko polecenia pionu bezpieczeństwa IT z Enea S.A. Reklamacja 
w service desk została odrzucona. Kolejny temat na spotkanie z 
Enea S.A. 
2.Szczepienia przeciwko grypie, kiedy będzie zrealizowana umowa 
z PZU Życie. Od ponad trzech tygodni sygnalizujemy temat szcze-
pień przeciwko grypie dla chętnych Pracowników. Po interwencji 
w PZU dowiedzieliśmy się, że oczekuję się od nas określenie ilości 
szczepionek dla Enea. Mimo naszych interwencji do dnia dzisiejsze-
go  informacja umożliwiająca osobom zainteresowanym zapisanie 
na szczepienie nie ukazała się. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że in-
formacja pójdzie do Pracowników, może jeszcze dzisiaj… 
3. Szkolenia e-learning-dziwna moda na tą formę szkoleń. Mimo 
natłoku obowiązków Pracownicy co i rusz dostają na maila z informa-
cją o konieczności odbycia kolejnego szkolenia w trybie e-learning. 
Ta forma szkoleń to strata czasu. Takie szkolenia nie podnoszą 
świadomości Pracowników z danej tematyki-służą tylko do odfaj-
kowania, że takowe szkolenie zostało zaliczone. Apelujemy do 
wszystkich pracodawców w grupie o organizowanie szkoleń w trybie 
stacjonarnym lub poprzez video-konferencję. Wtedy będzie można 
podyskutować na dany temat, co w przypadku przygotowanych slaj-
dów i odpowiedzi jest niemożliwe. 
 

14.10.2021 Kary za emisje CO2 to ślepa uliczka. 
Australia ma inny 

pomysł 
Australia nie chce iść drogą 
Unii Europejskiej i obejmo-
wać coraz większej liczby 
firm tamtejszym systemem 
handlu emisjami, a przez to 
windować nieprzytomnie 
wysoko kosztów emisji CO2. 

Tamtejszy rząd wie, że zapłacą za to mieszkańcy. 
Australijska Rada Biznesu, reprezentująca największe tamtejsze 
firmy, także z segmentu węgla, energetyki, ropy i gazu, zapropono-
wała australijskiemu rządowi zwiększenie zakresu zapowiadanych 
redukcji emisji CO2. Rząd zapowiedział zmniejszenie do 2030 roku 
emisji o 26-28 proc. w odniesieniu do roku 2005 i osiągnięcie neu-
tralności klimatycznej w roku 2050. Rada Biznesu stwierdziła, że 
można osiągnąć nawet 50 proc. redukcji do roku 2030, zapewnia-
jąc przy tym duże korzyści krajowej gospodarce. 
Rada uznała, że byłoby to możliwe, gdyby poszerzyć zakres tzw. Safe-
guard Mechanism, czyli rodzaju australijskiego ETS. Dziś obejmuje 
on największych emitentów, których emisje przekraczają 100 mln 
ton CO2 rocznie. Według Rady Biznesu trzeba by rozszerzyć me-
chanizm na wszystkie firmy emitujące ponad 25 mln ton CO2 
rocznie. 
"Tak znaczne zaostrzenie mechanizmu ochronnego jest wpuszcza-
niem tylnym wejściem podatku węglowego, za który ostatecznie będą 
musieli zapłacić konsumenci, a to jest nie do przyjęcia"- powiedział 
cytowany przez Agencję Reutera minister energii Angus Taylor na 
konferencji energetyczno-klimatycznej, zorganizowanej przez Austra-
lian Financial Review. Według Taylora lepiej wprowadzać zachęty 
do obniżania emisji niż karać trucicieli, którzy kary i tak mogą w 
dużej mierze przerzucić na swoich klientów. 
Znakomitym przykładem jest tu Unia Europejska, a szczególnie 
Polska i kwestie cen energii. Koszt australijskich praw do emisji 
skoczył na początku października do rekordowych poziomów- 
przekraczając 21 dolarów australijskich, co i tak stanowi ledwie 
jedną trzecią stawek płaconych w Europie. 
 

15.10.2021 Maciej Małecki przejął obowiązki  
Artura Sobonia w MAP 

Wiceminister aktywów państwowych 
Maciej Małecki  będzie nadzorował  
górnictwo i sektor paliwowy po przejściu 
wiceministra Artura Sobonia do resortu 
rozwoju i technologii. 
W nadzorze Małeckiego są takie spółki jak 

Lotos, JSW, KGHM, PGE, PGNiG, 
PKN Orlen.  
Maciej Małecki funkcję sekretarza stanu 
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w Ministerstwie Aktywów Państwowych pełni od dnia 3 grudnia 
2019 r. Urodził się 9 października 1974 r. w Warszawie. Absol-
went wydziału historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 
podyplomowych Studiów Menedżerskich w Szkole Głównej Han-
dlowej w Warszawie, Zarządzania Zasobami Pracy w Szkole 
Głównej Handlowej w Warszawie, Wykorzystywania Funduszy 
Unijnych w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w 
Toruniu oraz studiów MBA w Wyższej Szkole Handlu i Usług. 
Poseł na Sejm RP VII, VIII, IX kadencji. W latach 2016–2017 był 
Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, w latach 
2017-2018 Sekretarzem Stanu w Kancelarii Premiera. W latach 
2018-2019 kierował Sejmową Komisją Energii i Skarbu Państwa. 
 

16.10.2021 KE -propozycje działań w związku ze 
wzrostem cen energii 

Komisja Europejska zaprezento-
wała w środę zestaw propozycji 
dotyczących reagowania na 
wzrost cen energii. Wśród pomy-
słów jest m.in. częściowe płacenie 
rachunków osób szczególnie 
dotkniętych kryzysem oraz tym-
czasowe obniżenie stawek podat-
kowych. 

"Rosnące światowe ceny energii są dla UE poważnym problemem. 
Przy wyjściu z pandemii i rozpoczynającym się ożywieniu gospodar-
czym ważne jest, aby chronić wrażliwych konsumentów i wspierać 
europejskie przedsiębiorstwa. Tej zimy Komisja pomaga państwom 
członkowskim podjąć natychmiastowe działania w celu zmniejszenia 
wpływu (podwyżek) na gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa" - 
oświadczyła unijna komisarz ds. energii Kadri Simson. 
"Jednocześnie wskazujemy inne działania średnioterminowe, aby 
zapewnić, że nasz system energetyczny będzie bardziej odporny i 
elastyczny, żeby był w stanie wytrzymać wszelkie przyszłe wahania 
(...). Obecna sytuacja jest wyjątkowa, a wewnętrzny rynek energii 
dobrze nam służył przez ostatnie 20 lat. Ale musimy mieć pewność, że 
nadal będzie to robić w przyszłości, realizując Europejski Zielony 
Ład, zwiększając naszą niezależność energetyczną i realizując nasze 
cele klimatyczne" - dodała. 
Komisja proponuje zapewnienie wsparcia dla konsumentów i przed-
siębiorstw szczególnie dotkniętych wzrostem cen w postaci specjal-
nych bonów lub częściowego opłacania rachunków, co mogłoby być 
finansowane ze środków pochodzących z unijnego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji (EU ETS). Wśród innych proponowanych 
rozwiązań jest: tymczasowe odroczenie płatności rachunków, wpro-
wadzenie zabezpieczeń dla uniknięcia odcięcia od sieci, tymczasowe, 
ukierunkowane obniżki stawek podatkowych dla gospodarstw domo-
wych znajdujących się w trudnej sytuacji, zapewnienie pomocy przed-
siębiorstwom lub branżom zgodnie z unijnymi zasadami pomocy pu-
blicznej. 
Wśród kroków o charakterze strukturalnym Komisja chce 
"zapewnienia przejrzystości, płynności i elastyczności rynków mię-
dzynarodowych"; zbadania możliwych "zachowań sprzecznych z 
zasadami konkurencji na rynku energii, sprawniejszego monitoro-
wania zmian na rynku emisji dwutlenku węgla i ułatwienia dostępu 
do umów zakupu energii ze źródeł odnawialnych". 
Jednocześnie KE jest zdania, że "przejście na czystą energię jest naj-
lepszym zabezpieczeniem przed skokami cen w przyszłości i należy to 
przejście przyspieszyć". 
W związku z tym zapowiedziała dalsze wsparcie inwestycji w energię 
odnawialną i efektywność energetyczną, zbadanie możliwości maga-
zynowania energii i zakupów rezerw gazu oraz przegląd struktury 
rynku energii elektrycznej. 

 

16.10.2021 Kolejna 
rocznica wyboru  
Polaka na Stolicę 

Piotrową. 
16.10.1978 r. o 18.18 nad 
Kaplicą Sykstyńską uniósł się 
biały dym, a kardynał  Felice 
ogłosił światu: "Habemus 
Papam!". Tak metropolita 
krakowski został 264 następ-

cą św. Piotra. Kardynał Karol Wojtyła jako pierwszy Polak, rów-
nież jako pierwszy od 455 lat biskup Rzymu, niebędącym Włochem, 

zostając wybranym na papieża, rozpoczął swój niezwykły pontyfikat! 
Kardynał Wojtyła przybrał imię Jan Paweł II.  
Papież Polak zasiadał na Stolicy Piotrowej blisko 27 lat. Jego pontyfi-
kat wywarł ogromny wpływ na losy Kościoła i świata. Bez Niego nie 
dokonałaby się przemiana Europy. Nie byłoby "  Solidarności". 
Nie runąłby mur berliński. Nie byłoby "   aksamitnej rewolucji".  

Jan Paweł II odbył 104 podróże apostolskie przemierzając cały 
świat i głosząc Ewangelię. Odwiedził 129 narodów. Napisał 14 en-
cyklik, w których w nowy sposób ukazywał wiarę Kościoła i jego 
ludzkie nauczanie,14 adhortacji apostolskich, 11 konstytucji apostol-
skich, 45 listów apostolskich i 31 Motu Proprio. 
W czasie 26 lat pontyfikatu zwołał 9 konsystorzy, mianował ok. 240 
kardynałów, w tym 5 Polaków i 2,5 tys. biskupów; wyświęcił ponad 2 
tys. księży; beatyfikował 1338 osób, a 482 kanonizował. 
Wynik konklawe Polacy przyjęli z niedowierzaniem, ale też z wiel-
ką radością i nadzieją. Kilka miesięcy później, w czerwcu 1979 
roku, podczas pierwszej pielgrzymki papieża do Ojczyzny, uwie-
rzyli, że mogą odrzucić komunizm i odmienić swój los.” Niech 
zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej ziemi!”. - to właśnie te 
słowa, wypowiedziane przez Jana Pawła II na Placu Zwycięstwa w 
Warszawie były pierwszym przyczynkiem do upadku komunizmu w 
Polsce. Można bez przesady powiedzieć, że bez Papieża Polaka i 
cudu, który za Jego wstawiennictwem dokonał się w Polsce, nasz 
Związek mógłby nigdy nie powstać.  
Do ojczyzny odbył dziewięć pielgrzymek. Przyjeżdżał zawsze z 
konkretnym przesłaniem, dostosowanym do aktualnie panującej 
sytuacji religijnej i politycznej. Każda z pielgrzymek była traktowa-
na przez Polaków jako narodowe rekolekcje, a w spotkaniach z pa-
pieżem uczestniczyły miliony osób. Święty Jan Paweł II wzywał 
Polaków do sprawiedliwości społecznej i wzajemnego szacunku.  

2.06.1997 r. Papież zawitał też do Gorzowa Wlkp, podczas VI piel-
grzymki do Polski oraz 78 podróży apostolskiej Jana Pawła II. Piel-
grzymka przebiegała pod hasłem „Chrystus wczoraj, dziś i na wieki” 
Odbywała się w dniach od 31 maja do 10 czerwca 1997 r. W czasie 
tych 11 dni papież odwiedził 12 miejscowości: Wrocław, Legnica, 
Gorzów Wielkopolski, Gniezno, Poznań, Kalisz, Częstochowa, 
Zakopane, Ludźmierz, Dukla, Krosno, Kraków. Papież podczas 
kilkugodzinnej wizyty wziął udział w nabożeństwie, jakie odbyło się 
na placu przy kościele Pierwszych Męczenników Polski na 
„Manhattanie” (szacuje się, że było tu wtedy 400 tys. wiernych!-
największe zgromadzenie i najważniejsze wydarzenie w historii 
miasta). 28 marca 1998 r. Papież Polak został Honorowym Oby-
watelem Gorzowa Wlkp. - pierwszym w powojennych dziejach 
miasta. 
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Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku. Jego uroczystości pogrze-
bowe na Placu Świętego Piotra były największą taką ceremonią w 
dziejach.  
Czas pomiędzy śmiercią a pogrzebem JP II wyzwolił w Polakach 
dawno niespotykaną jedność w bólu po śmierci Wielkiego Pola-
ka .Czas ten pod wieloma względami przypominał czasy sierpnia 
1980 r. (narodziny NSZZ Solidarność).  
 1 maja 2011 roku. Jan Paweł II został beatyfikowany przez Bene-
dykta XVI, a 27 maja 2014 kanonizowany przez papieża Francisz-
ka. 
Święty Jan Paweł II stawiał sobie i nam bardzo wysokie wymagania , 
bo głęboko wierzył w człowieka. Własnym życiem najlepiej pokazał , 
ile może zdziałać jednostka obdarzona wielką pracowitością i wolą 
wypełnienia swego posłannictwa.  
Pontyfikat JP II ściśle wiąże się z historią NSZZ Solidarność. Jego 
pontyfikat wywarł ogromny wpływ na losy Kościoła i świata.  
Podczas dziewięciu pielgrzymek do Ojczyzny mogliśmy uczestni-
czyć w narodowych rekolekcjach prowadzonych przez Jana Pawła 
Wielkiego . Co z tych rekolekcji zostało dzisiaj ? 
 Czy dzisiejsza  Polska pamięta  o naukach JP II?  

  

19.10.2020 Kolejna rocznica zmordowania  
ks. Jerzego Popiełuszki. 

19.10. 1984 r. został porwany i bestialsko zamordowany przez 
funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Duszpasterz 
Solidarności ksiądz Jerzy Popiełuszko .  
Ksiądz Jerzy to jeden z najważniejszych, najczystszych symboli księ-
dza, patrioty oraz człowieka, który niósł ludziom nadzieję i odwagę w 

ciężkich czasach komunizmu. 
 Czasem przełomu w życiu Ks. Jerzego stało się lato 1980 r. Niedzie-
la 31 sierpnia. Delegacja strajkujących hutników prosi Księdza Kar-
dynała Wyszyńskiego o przybycie księdza do huty. Kapelan Księdza 
Prymasa przyjechał do kościoła Św. Stanisława Kostki. W zakrystii 
zwrócił się z prośbą do ks. Czarnoty, który jednak przygotowywał się 
do odprawiania Mszy Św. Wtedy zgłosił się ks. Popiełuszki, który 
przyjął propozycję i równolegle zaangażował się w Duszpaster-
stwo Ludzi Pracy. Po wprowadzeniu stanu wojennego i delegaliza-
cji NSZZ Solidarność od lutego 1982 r. ks. Jerzy celebruje msze 
św. za ojczyznę (było ich razem 26).  

Działania ks. Jerzego wywołały wściekłość ówczesnej władzy. Rzą-
dzący urządza nagonkę. Od stycznia do czerwca 1984 roku był 
przesłuchiwany 13 razy. Szczególnie brutalne ataki były związane 
z oszczerczą kampanią prowadzoną przez ówczesnego rzecznika 
prasowego rządu Jerzego Urbana (pod pseudonimem Jana Rema).  
19 października 1984 roku Ks. Jerzy był zaproszony do Bydgosz-
czy. Pomimo nalegań gospodarzy, postanowił wrócić do Warszawy 
jeszcze tego samego wieczoru. W Bydgoszczy podczas rozważań 
tajemnic Różańca Św. ostatnie zdanie wypowiedziane przez Ks. 
Jerzego brzmiało : „Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastra-
szenia, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy”.  
Na drodze do Torunia, niedaleko miejscowości Górsk, samochód 
Księdza Popiełuszki, prowadzony przez Waldemara Chrostow-
skiego, został zatrzymany przez umundurowanych milicjantów 
ruchu drogowego  
(w rzeczywistości funkcjonariuszy 
Służby Bezpieczeństwa). Walde-
mar Chrostowski został zmuszony 
do oddania kluczyków i przejścia do 
milicyjnego samochodu, tam skuto 
go kajdankami. Natomiast Grzegorz 
Piotrowski i Waldemar Chmie-
lewski zmusili Ks. Jerzego, aby 
wysiadł z samochodu. Ogłuszyli Go 
silnym uderzeniem w głowę, zakne-
blowali usta i wrzucili do bagażnika. 
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Odjechali. Przebieg wydarzeń, które nastąpiły tej strasznej nocy, nie są 
do końca znany. Ksiądz Jerzy został bestialsko zamordowany w 
nocy z 19 na 20 października 1984 r. 

Pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki w odbył się 3 listopada 1984 
r. w Warszawie. Uroczystości pogrzebowe w których uczestniczył 
kilkuset tysięczny tłum przekształciły się w wielką manifestację. 
Wszędzie były widoczne transparenty zdelegalizowanej wówczas 
"Solidarności".  Duchowny został pochowany przy kościele św. 
Stanisława Kostki, gdzie był wikarym. Miejsce to jest do dziś celem 
licznych pielgrzymek. 
Proces zabójców Ks. Jerzego rozpoczął się w Toruniu 27 grudnia 
1984 r. Już niebawem okazało się, że władze starannie wyreżysero-
wały jego przebieg. Za pozwoleniem sędziów, często zamieniał się 
on w „sąd nad Księdzem”. Padały oszczerstwa. Bezdusznie przy-
zwalano na bezczeszczenie pamięci o ofierze. Szczególnie aroganc-
ko zachowywał się główny oskarżony, Grzegorz Piotrowski. Nie 
było w nim nawet śladu skruchy.  
Sąd wydał wyrok skazujący Grzegorza Piotrowskiego i Adama 
Pietruszkę na 25, Leszka Pękalę na 15, a Waldemarowi Chmielew-
skiego na 14 lat więzienia. Proces nie odpowiedział na najważniejsze 
pytanie: kto wydał rozkaz zamordowania Księdza Jerzego?         
Do dziś nie znamy na nie odpowiedzi …W 1987 r. po osobistej inter-
wencji ówczesnego Ministra Spraw Wewnętrznych- Czesława 
Kiszczaka na mocy amnestii  kary dla wszystkich sprawców zosta-
ły złagodzone do 10, 15, 6 i 4,5 roku, co miało stanowić nagrodę za 
utrzymanie przez nich w tajemnicy personaliów rzeczywistych 
mocodawców zbrodni.  
 Wszyscy skazani opuścili już więzienia. Morderca ks. Popiełuszki  
Grzegorz Piotrowski  skazany na 25 lat więzienia, wyszedł na wol-
ność po 11 latach,  i do października 2017 (ustawa dezubekizacyj-
na) dostawał 3900 zł emerytury, dorabiał sobie jako dziennikarz , 
pisał pod kobiecymi pseudonimami (Dominika Nagel i Anna Tar-
czyńska) dla "Faktów i Mitów”.  Teksty Piotrowskiego o Kościele 
ociekały nienawiścią do duchownych, co widać już po samych tytu-
łach: "Macharski cappo di tutti capi", "Kuria twoja mać", "Stan wyso-
kiego Rydzyka", "Ksiądz żywemu nie przepuści", "Biskup w zalo-
tach".  Grzegorz Piotrowski obecnie nazywa się Grzegorz Pietrzak. 
Mieszka w Łodzi – jak na ironię losu - przy ulicy Organizacji  
Wolność i Niezawisłość. 
Wkrótce po śmierci ksiądz Jerzy Popiełuszko został powszechnie 
uznany za męczennika okresu komunizmu. W 1997 roku, za pon-

tyfikatu Jana Pawła II, rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny. 
Papież Polak wielokrotnie wspominał księdza Popiełuszkę w czasie 
audiencji generalnych w Watykanie oraz podczas pielgrzymek do 
ojczyzny. Ksiądz Jerzy Popiełuszko został beatyfikowany 6 czerw-
ca 2010. Na ołtarze wyniósł go Benedykt XVI.  Aktualnie czekamy 
na kanonizację błogosławionego księdza Jerzego. Pozytywnie zakoń-
czyła się procedura badania nie dającego się wyjaśnić naukowo ule-
czenia Francuza Francoisa Audelana, śmiertelnie chorego na bia-
łaczkę za wstawiennictwem księdza Jerzego.  
31.08.2014 r. Z upoważnienia Ojca Świętego Franciszka, Kongre-
gacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów podjęła decyzję o 
ustanowieniu bł. ks. Jerzego Popiełuszki patronem Niezależnego  

Samorządnego Związku Zawodo-
wego "Solidarność” 
Dzień śmierci bł. ks. J. Popiełuszki 
w 2018 r. został ustanowiony Naro-
dowym Dniem Pamięci Duchow-
nych Niezłomnych. Nowe święto 
państwowe które obchodzone będzie 
co roku 19 października ma być 
wyrazem hołdu dla duchownych, 
którzy swoją postawą "dawali wyraz 
wierze w Jezusa Chrystusa, ale też 
męstwu i niezłomnej postawie 
 patriotycznej". 
  

19.10.2021 Obradował Zarząd Regionu Gorzów 
NSZZ Solidarność. 

W siedzibie związku w Gorzowie Wlkp. spotkali się  członkowie 
Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność (ZR G). Minutą ciszy 
wszyscy zebrani uczcili pamięć Ks. Jerzego Popiełuszki w 37 roczni-
cę zamordowania Go przez komunistów. 
Tematy poruszane podczas zebrania: 
1 Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego zebrania (26.08.2021) 
2. Sytuacja w Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Andrzej 
Andrzejczak przedstawił problemy z jakimi się borykają w tej 
placówce. Jednym ze sposobów załagodzenia tej sytuacji jest pomysł 
zawarcia Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Szpita-
li w Województwie Lubuskim. ZR G podejmie działania w celu 
zawarcia takiego układu. 
3.Relacja z posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ Solidarność 
(KK). Waldemar Rusakiewicz przedstawił najważniejsze tematy 
jakie zostały poruszone podczas posiedzenia KK w Jarnołtówku 5-
6.10.2021 r. 
4.Emerytury stażowe. Podsumowano akcję zbierania podpisów nad 
przygotowanym przez nas projektem zmiany ustawy emerytalnej. 
Podziękowano wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w akcję zbie-
rania podpisów. Przewodniczący KK Piotr Duda  30 września 2021 
r. w Sejmie Solidarność złożył zebrane 235 tys. podpisów pod pro-
jektem ustawy o emeryturach stażowych. Projekt ustawy został 
złożony 18 czerwca 2021 r. u Marszałek Sejmu Elżbiety Witek. 
Teraz projektem zajmie się Sejm. 
5.Obrady Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa 
Lubuskiego (WRDS). Krzysztof Gonerski zrelacjonował tematykę 
obrad WRDS jakie odbyło się 6 października  2021 r. w Górzyko-
wie. 
6.Sytauacja w Oświacie. Roman Grochowski i Włodzimierz Sapór 
zapoznali zebranych z planami reformy szkolnictwa przygotowany-
mi przez Ministra Edukacji. Podkreślono, że nie ma zgody Solidar-
ności na takie zmiany, które zabierają wcześniej wywalczone 
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uprawnienia. Dodatkowo wiele emocji budzi temat braku realizacji 
porozumienia kończącego strajk w oświacie. Na następne zebranie 
ZRG zostanie zaproszony Wojewoda Lubuski Władysław  
Dajczak. 
7.Obchody rocznicy narodzin NSZZ Solidarność oraz wydarzeń z 
sierpnia 1982 r. w Gorzowie Wlkp. Podsumowano obchody roczni-
cowe i podziękowano wszystkim, którzy włączyli się w organizację 
imprez towarzyszących. 
8.Szkolenia Społecznych Inspektorów Pracy. Podsumowano szkole-
nie jakie odbyło się 24 września 2021. Wzięło w nim udział 16 osób.  
9.Manifestacja w obronie suwerenności energetycznej Polski w 
Luksemburgu 22.10.2021. Decyzja Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej (TSUE)  dotycząca zamknięcia z dnia na dzień 
Kopalni Węgla Brunatnego w Turowie jest nie do przyjęcia. Mię-
dzy innymi dlatego będziemy protestować przed siedzibą TSUE w 
Luxemburgu. Omówiono sprawy organizacyjne związane z wyjaz-
dem. 
10 Sprawy różne wolne wnioski: -Wspólne posiedzenie ZRG i Re-
gionu Zielonogórskiego NSZZ Solidarność. Jeżeli sytuacja związana 
z pandemią na to pozwoli to w okresie świąt Bożego Narodzenia takie 
spotkanie zostanie zorganizowane. -Musical 1980-ty w Tatrze Go-
rzowskim. 15.10.2021 r. odbyła się premiera musicalu dotyczącego 
najnowszej historii Polski. Zachęcamy wszystkich do wybrania się do 
Teatru, naprawdę warto. -Następne posiedzenie ZRG. Wstępnie 
ustalono je na 30 listopada 2021 r. 
 

20.10.2021 Za oceanem węgiel wraca do łask 
Amerykańskie firmy energetyczne zwiększają zużycie węgla z 
powodu rosnących cen gazu ziemnego. Oczekuje się, że produkcja 
energii z węgla w największej gospodarce świata wzrośnie w tym 
roku po raz pierwszy od siedmiu lat. 
Węgiel był przez długi czas głównym źródłem paliwa dla amerykań-
skiej sieci energetycznej. Jednak w ostatnich latach koncerny energe-
tyczne porzuciły ten surowiec z powodu obaw o zmiany klimatyczne 
oraz dla bardzo taniej alternatywy: gazu ziemnego. 
Zdaniem ekspertów gaz emituje prawie 50 proc. mniej CO2 niż 
węgiel. W efekcie zużycie węgla w USA spadło w 2019 r. do najniż-
szego poziomu od 1964 r. Przyczyną były ceny gazu ziemnego, które 
spadły do rekordowo niskiego poziomu. 
Ale ten rok przyniósł zmianę trendu. "Produkcja energii z węgla w 
USA wzrośnie o 22 proc. w 2021 r." – podała amerykańska agencja 
ds. energii (EIA). Według niej będzie to pierwszy roczny wzrost pro-
dukcji energii elektrycznej z węgla kamiennego od 2014 r. 
Powód? Gaz przestał być tanią alternatywą. W raporcie EIA stwier-
dzono, że produkcja energii z węgla rośnie w tym roku z powodu 
znacznie wyższych cen gazu ziemnego i stosunkowo stabilnych cen 
węgla. Koszt gazu ziemnego dostarczanego do amerykańskich 
elektrowni wyniósł w tym roku średnio 4,93 dol. za mln BTU 
(jednostka energii – British Thermal Unit), co stanowi ponaddwu-
krotność ceny z 2020 r. 
Ponadto zbliża się sezon zimowy, który zapewne jeszcze bardziej 
wywinduje ceny gazu. EIA prognozuje, że ceny gazu ziemnego na 
rynku spot wyrażone benchmarkiem Henry Hub wyniosą średnio 5,67 
dol. za milion BTU między październikiem a marcem, co będzie 
najwyższą ceną w okresie zimowym od przełomu 2007 i 2008 r. 
EIA zaznaczyła jednak, że wzrost produkcji węgla w Stanach 
Zjednoczonych najprawdopodobniej nie będzie zjawiskiem długo-
terminowym. Raport przewiduje 5-proc. spadek produkcji energii z 
węgla w USA w 2022 r. ze względu na wycofanie jednostek węglo-
wych i nieco niższe ceny gazu ziemnego. Agencja prognozuje spadek 
cen gazu ziemnego już w II kwartale 2022 r., ponieważ oczekuje się 
wzrostu krajowej produkcji tego surowca. 
 

22.10.2021 Solidarność protestowała w 
 Luxemburgu. 

"HANDS OFF TURÓW"„WCZORAJ MOSKWA DZIŚ BRUK-
SELA SUWERENNOŚĆ NAM ODBIERA” " ŁAPY PRECZ OD 
POLSKIEJ ENERGETYKI" "TOWARZYSZKO ZAMKNIJ 
TSUE  A NIE TURÓW” to jedno z wielu haseł manifestacji jaka 

odbyła się przed siedzibą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europej-
skiej  (TSUE) oraz Ambasadą Czech w Luxemburgu. Organizato-
rem protestu był Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki 
NSZZ Solidarność (KSGiE) 

Demonstracja miała związek z decyzją TSUE nakazującą we wrze-
śniu 2021 natychmiastowe wstrzymanie wydobycia węgla w Ko-
palni Węgla Brunatnego (KWB) w  Turowie. Za kazdy dzień pra-
cy KWB od września decyzją TSUE nakładana jest kara 500 tys. 
euro.  Związkowcy stanowczo sprzeciwiają się postanowieniu TSUE, 
które stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Pol-
ski i może doprowadzić do likwidacji tysięcy miejsc pracy, oraz 
sprowadzić zagrożenia utraty zdrowia i życia dla mieszkańców 
okolic Turowa.  

"Dajemy wam czas do namysłu. Jeżeli nie, to podpalimy Europę. 
Podpalimy ją w naszych sercach, aby dać odpór tym idiotom" –
 mówił szef związku Piotr Duda. 
„Przyszliśmy pokazać, że Turów jest, był i będzie. Jesteśmy dziś poko-
jowi, ale jak będzie trzeba, to zablokujemy całą Unię Europejską” –
 mówił szef Solidarności w KWB Turów Wojciech Ilnicki 

Demonstrację zabezpieczały liczne służby porządkowe. Na ulicach 
Luksemburga powstały zapory, zasieki, widać też było wozy opan-
cerzone. Miasto wyglądało jakby prowadzone były w nim działa-
nia wojenne. Zamknięto wiele zakładów pracy i szkoły.  
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Z informacji od policjantów obstawiających nasz protest dowie-
dzieliśmy się, że przekaz medialny dla mieszkańców Luxemburga 
mówił o tym, że do ich miasta przyjadą faszyści z Polski i miasto 
może zamienic się w jeden wielki teren walk ulicznych. Podawano 
przykłady starć z policją we Francji  podczas protestów tz. 
„żółtych kamizelek”, gdzie palono sklepy, samochody i budowano 
barykady… 

"Solidarność to piękne słowo, to związek zawodowy, to ludzie ciężkiej 
pracy, którzy doprowadzili do tego, że żyjemy w wolnej Euro-
pie. Proszę się rozejrzeć wokół – to wygląda jakbyśmy byli na grani-
cy polsko białoruskiej" – stwierdził szef Solidarności. 
"Działając z upoważnienia Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, 
która jako najwyższą władzą wykonawczą Związku podjęła decyzję o 
skierowaniu do Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność 
wniosku o ocenę legalności działań Trybunału Niesprawiedliwość 
UE, postanawiam jako przewodniczący związku: Wydać w trybie 
zabezpieczenia do czasu rozstrzygnięcia przez Krajowy Zjazd Delega-
tów wniosku, decyzję o natychmiastowym zawieszeniu funkcjonowa-
nia TSUE!" 
- powiedział wiceprzewodniczący KK NSZZ Solidarność  Tadeusz 
Majchrowicz. 

Związkowcy  w rozdawanych ulotkach dla mieszkańców Luxem-
burga  tłumaczą, że "w wyniku jednoosobowej absolutnie bezdusz-
nej decyzji TSUE o zamknięciu kopalni Turów stajemy w obliczu 
utraty setek tysięcy miejsc pracy, paraliżu całego regionu, wepchnię-
cia nas i naszych rodzin w nędzę energetyczną. Nigdy nie pozwolimy 
się traktować jak polityczni zakładnicy. Jesteśmy zmuszeni bronić 
naszych praw i miejsc pracy w każdy dostępny dla nas sposób. Stąd 
ten protest”. 
Mieli oni zamiar wręczyć petycję i postanowienie o zamknięciu 
Trybunału, co się nie udało. Delegacji do budynku nie wpuściła 
policja. 
"Hańba. Petycję musieliśmy wsadzić w dziurę w płocie. Nie traćmy 
tu więcej czasu, pod tym budynkiem hańby. Chodźmy pod czeską 
ambasadę, tam być może nas przyjmą" – mówił do uczestników ma-
nifestacji szef KSGIE NSZZ Solidarność Jarosław Grzesik.  
Następnie uczestnicy protestu przemaszerowali przez centrum Lu-
xemburga pod czeską ambasadę. Tam Przewodniczący Solidarno-
ści Piotr Duda złożył na ręce ambasadora Czech w Luksemburgu 

petycję do naszych sąsiadów. "Sytuacja do jakiej doszło pomiędzy 
naszymi Narodami za sprawą sporów prawnych wokół kopalni w 
Turowie, toczonych z inspiracji niemieckich interesów przez niektó-
rych czeskich oligarchów i polityków, nie mogą zepsuć naszych wie-
loletnich dobrych relacji. Prawdziwym skutkiem sporu wokół Turo-
wa będzie ograniczanie suwerenności naszych gospodarek, słabnąca 
pozycja w Unii Europejskiej i marginalizacja coraz prężniej działają-
cej Grupy Wyszehradzkiej   
W imieniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Soli-
darność zwracamy się do Was, drodzy czescy sąsiedzi, o roztropność i 
refleksję. Czy warto dla lokalnego, nawet ważnego sporu, stawiać na 
szali naszą przyszłość i gasić potencjał naszych gospodarek? Mamy 
swoje miejsce w Unii Europejskiej. I nie jest to miejsce zaplecza ta-
niej siły roboczej rozwiniętych gospodarek. My też mamy prawo się 
rozwijać. I tylko razem możemy to osiągnąć". zaznaczono w petycji. 
W czasie pikiety Piotr Duda apelował do premiera Mateusza Mo-
rawieckiego, aby w kwestii polityki klimatycznej nie robił ani jed-
nego kroku w tył i bronił bezpieczeństwa energetycznego Polski.   
Po kilku wystąpieniach pod czeską ambasadą  uczestnicy protestu 
odśpiewali hymn i zakończyli manifestację. 
Wśród ponad dwóch tysięcy uczestników protestu byli rów-
nież  Energetycy z Solidarności Enea Gorzów i Elektrociepłowni 
Gorzów  oraz przedstawiciele Zarządu Regionu Gorzów. 

Podziękowania dla wszystkich, którzy poświęcili dzień urlopu i 
spędzili dwie noce w autokarze na drodze Gorzów-Luxemburg-
Gorzów. Mamy nadzieję, że nasza determinacja  pomoże w akcep-
towalnym załatwieniu sprawy KWB TURÓW i  zapewnieni zacho-
wanie bezpieczeństwa energetycznego Polski. 
 

23.10.2021 Enea przetestuje technologię  
wychwytywania CO2 

Pilotaż technologiczny zostanie przeprowadzony w Łęczyńskiej 
Energetyce, spółce córce LW Bogdanka z grupy Enea. Norweska 
firma dysponuje technologią tzw. sekwestracji, która ma szanse być z 
powodzeniem stosowana w instalacjach ciepłowniczych i energetycz-
nych. 
Technologia norweskiej firmy pozwala na wychwyt i mineralizację 
dwutlenku węgla z emisji powstałych w instalacjach energetycz-
nych. Rozwiązanie jakim dysponuje firma CAPTICO2 bazuje na 
kriogenicznym wychwycie oraz zamknięciu CO2 w stabilnym 
związku chemicznym. Technologia charakteryzuje się wysoką sku-
tecznością wychwytu dwutlenku węgla, a powstała w procesie sub-
stancja może być bezproblemowo transportowana, jak i składowana. 
Reprezentanci Enei Innowacje, norweskich spółek CAPTICO2 i 
CAPTICO Rights oraz Łęczyńskiej Energetyki podpisali porozu-
mienie dotyczące współpracy przy projekcie pilotażu technologicz-
nego. 
"Transformacja energetyczna ku neutralności klimatycznej, to nasz 
priorytet przy wytyczaniu ścieżek rozwoju Grupy Enea. Wiemy, że w 
okresie przejściowym ważną częścią systemu pozwalającego na budo-
wę OZE będą źródła niskoemisyjne zabezpieczające produkcję ener-
gii z wiatru i słońca. Przetestowanie w warunkach operacyjnych 
technologii CCS (CO2 Capture and Storage) opracowanej przez 
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norweskiego partnera, to dla Grupy Enea możliwość pozyskania 
unikalnej wiedzy i rozwój nowych kompetencji" – powiedział Paweł 
Szczeszek, prezes Enei. 
"Współpraca z CAPTICO2, podpisanie porozumienia o współpracy i 
wykorzystanie innowacyjnej technologii tej spółki może przyspieszyć 
i przybliżyć perspektywę energetyki niskoemisyjnej, a nawet zeroemi-
syjnej" – powiedział Jacek Dziuba, prezes Enei Innowacje. 
"Pozytywny wynik testów, w co wszyscy wierzymy, oraz późniejszy 
rozwój i przemysłowe zastosowanie technologii wychwytu CO2 ze 
spalin otwiera możliwość spokojniejszej transformacji polskiej ener-
getyki z jednoczesną realizacją nałożonych celów obniżania emisji 
CO2" – powiedział Dariusz Stawowy, prezes Łęczyńskiej Energe-
tyki. Głównym założeniem porozumienia i pilotażu jest rozwój tech-
nologii ograniczającej emisję CO2 do atmosfery i potwierdzenie 
poziomu dojrzałości technologii na poziomie TRL 7, czyli testu 
prototypu w warunkach operacyjnych. W ramach powyższego, 
przeprowadzone zostaną testy instalacji pilotażowej w ciepłowni 
mieszczącej się na terenie Lubelskiego Węgla Bogdanka. 
"odpisanie umowy na test TRL 7 to ważny krok dla Enei, Łęczyń-
skiej Energetyki i CAPTICO2. Wspólnie rozpoczniemy podróż w 
kierunku redukcji emisji CO2. Jesteśmy wdzięczni za tę możliwość, 
opierając się na istniejących silnych relacjach biznesowych między 
Polską a Norwegią i wierzymy, że jest to początek długiej i owocnej 
współpracy" – ocenił Knut Hagenes, prezes CAPTICO2. 
Po przeprowadzaniu testów i potwierdzeniu założeń technologicznych 
przedstawiciele stron zakładają możliwość dalszej współpracy. Kolej-
nym etapem ma być praca nad rozwojem, wdrożeniem oraz komercja-
lizacją technologii. Problematyka sekwestracji CO2 jest w kręgu zain-
teresowań Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w którym powołano 
Zespół zajmujący się tą tematyką. Potwierdzenie wysokiej sprawno-
ści wychwytu CO2 powstałego w procesie spalania węgla, w wa-
runkach bijących rekordy opłat za emisję tego gazu do atmosfery i 
rekordowych cen gazu ziemnego, może stanowić istotny czynnik 
łagodzący koszty transformacji energetycznej. 
  

25.10.2021 Cykliczne spotkanie w Operatorze 

W Enea Operatorze (EO) na cyklicznym zebraniu spotkały się strony 
dialogu społecznego w tej Spółce. Spotkanie odbyło się w trybie mie-
szanym -stacjonarnie i zdalnie. 
 Tematyka spotkania: 
1. Tekst jednolity Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w Ope-
ratorze (ZUZP).  Strona pracodawcy przygotowała tekst jednolity 
ZUZP i przesłała go związkom zawodowym. W tej chwili jest czas 
na zgłaszanie ewentualnych uwag do tego dokumentu. W przypad-
ku barku uwag do tekstu jednolitego dokument zostanie umieszczony 
w intranecie. 
2. Standaryzacja etatyzacji w obszarze organizacji, administracji i 
logistyki w Oddziałach i Rejonach Dystrybucji. Prezes M. Rusa-
kiewicz przedstawił plany restrukturyzacji nazwane optymalizacją 
kosztową działalności Spółek świadczących usługi dla Operatora, 
oraz ujednolicenie struktury organizacyjnej w EO dotyczącej eks-
ploatacji. Przygotowanie przez Zarząd plany zakładają przejęcie 
przez Operatora Spółki Enea Serwis a następnie  przejęcie przez 
nią Enea Logistyki. W dalszych planach możliwa integracja rów-
nież Enea Pomiarów. Strona związkowa podkreśliła, że dla niej 
optymalnym rozwiązaniem byłoby wchłonięcie Serwisu, Logistyki 
i Pomiarów w struktury Operatora. Strona pracodawcy powoła w 
ciągu dwóch tygodni zespoły problemowe, które przygotują pro-
pozycje zmian, które będą uwzględniały również skutki społeczne 
proponowanych zmian ( może pojawić się kolejna propozycja 
PDO) . Powstały dokument  wraz z harmonogramem jego wdroże-
nia zostanie przesłany stronie społecznej. Po zapoznaniu się z pro-
pozycjami zmian zostanie zorganizowane spotkanie dotyczące tej 
tematyki. 

3. Reforma system wynagradzania. Strona pracodawcy oceniła 
funkcjonowanie systemu wynagrodzeń jako archaiczny i odstrasza-
jący potencjalnych Pracowników, dlatego zgłosiła potrzebę zmian 
zasad wynagradzania. Strona związkowa ze zdziwieniem przyjęła 
wystąpienie przedstawicieli pracodawcy. Od kilku lat nie możemy 
się doprosić spotkania stron dialogu w celu przeanalizowania zapi-
sów ZUZP, w tym również systemu wynagradzania. Jesteśmy goto-
wi do rozmów. Od Zarządu oczekujemy przedstawienia założeń 
reformy systemu wynagrodzeń, i pojęcia rozmów celem aktualiza-
cji zapisów ZUZP. To, że przestaliśmy być atrakcyjnym praco-
dawcą wynika głównie z tego, że za mało zarabiamy. 
4. Rozliczanie wynagrodzeń za nadgodziny. Mecenas Kozłowska w 
imieniu pracodawcy przedstawiła konkluzje wynikające z dwóch opi-
nii prawnych w tym temacie (zewnętrznej i wewnętrznej). Zdaniem 
pracodawcy opinie te jednoznacznie mówią o konieczności odda-
nia dnia wolnego za pracę w nadgodzinach w dzień wolny od pra-
cy. Idąc dalej Kodeks Pracy (KP) określa to jako korzystniejsze 
dla  Pracowników od zapłaty za tą pracę w nadgodzinach. Strona 
Związkowa ponownie podkreśliła, że bazowanie tylko na KP jest 
błędem, ponieważ GK Enea jest jedną z niewielu firm w, których 
funkcjonują Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy (ZUZP), w któ-
rych dopisaliśmy uszczegółowienie pracy w godzinach nadliczbo-
wych. To strony , które zawarły ZUZP są uprawnione do interpreta-
cji jego zapisów, a nie kancelarie prawne. Dajmy Pracownikom 
wybór co jest dla nich korzystniejsze, zapłata czy wolne, a nie 
ustalajmy za nich. W czerwcu 2021 podczas ostatniego spotkania w 
Operatorze strona pracodawcy zadeklarowała się zaproponować 
kompromisowe uzgodnienia, niestety w dniu dzisiejszym nie do-
staliśmy takiej propozycji. 
5.Opieka medyczna PZU Zdrowie-szczepienia przeciwko gry-
pie.  Mimo zapewnień dalej nie można się zaszczepić przeciwko 
grypie np. w obszarze Oddziału Dystrybucji Gorzów. Konsultanci 
PZU informują, że nie wiadomo czy w tym roku szczepionki będą 
osiągalne... Nieskuteczny nadzór nad umową z PZU sprawuje 
Enea Centrum. Temat zgłaszany miesiąc temu dalej nie został 
załatwiony.  Może niech Operator jako największa Spółka w GK 
Enea wprowadzi regionalnie dostęp do placówek medycznych na 
poszczególnych obszarach  tak jak to było wcześniej przed centra-
lizacją usług medycznych. Temat trudny do rozważenia na szczeblu 
korporacyjnym. 
6.Jubileusze pracy w GK Enea. Strona związkowa zasygnalizowała 
problem godnego uhonorowania długoletnich Pracowników, tak 
jak to bywało jeszcze kilka lat temu. Po krótkiej dyskusji Dyr. HR 
K. Jarzębińska poinformowała, że zaproponuje stosowne rozwiąza-
nia dotyczące tego tematu. 
7.Limit skierowań do Sanatorium Energetyk na 2022 r. Dzień 
wolny za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 r. Strona 
pracodawcy w trybie obiegowym zaproponuje uzgodnienia w tym 
temacie. 
 

26.10.2021 Ceny prądu w Polsce  
niemal najniższe w Europie 

Jeszcze rok temu energia elektryczna sprzedawana na polskiej gieł-
dzie była najdroższa w Europie. Dziś jesteśmy jednym z najtań-
szych rynków prądu na kontynencie. Jak to się stało i dlaczego 
eksport energii w obecnej sytuacji może niepokoić równie mocno, co 
dotychczasowe uzależnianie się od importu? 
We wrześniu średnia miesięczna cena energii elektrycznej na polskiej 
giełdzie po raz pierwszy w historii przekroczyła granicę 100 euro za 
megawatogodzinę (wyniosła 102,12 euro/MWh). Jednocześnie jed-
nak staliśmy się trzecim najtańszym rynkiem prądu w Europie. 
Wyprzedziła nas tylko Szwecja (73 euro) i Finlandia (89 euro). Dro-
żej niż w Polsce było nawet w Norwegii, tradycyjnie jednym z najtań-
szych hurtowych rynków energii elektrycznej w Europie (106 euro) – 
wynika z danych brytyjskiego think-tanku Ember, przeanalizowa-
nych przez WysokieNapiecie.pl. 
Polska traciła na cenach CO2 
To diametralna zmiana w stosunku do poprzedniego roku, gdy Polska 
przez wiele miesięcy okupowała niechlubne miejsce najdroższego 
hurtowego rynku prądu w Europie. Wówczas ceny na Towarowej 
Giełdzie Energii w Warszawie oscylowały wokół 50 euro. 
O naszej ubiegłorocznej pozycji w Europie przesądzały wysokie ceny 
uprawnień do emisji dwutlenku węgla, sięgające 25 euro za tonę 
CO2. W dużym uproszczeniu przy produkcji 1 megawatogodziny 
energii elektrycznej z węgla powstaje 1 tona CO2. Łatwo więc poli-
czyć, że wówczas za niemal połowę hurtowej ceny prądu w Polsce 
odpowiadały same koszty emisji. Europa korzystała z kolei z bardzo 
niskich cen paliw kopalnych i ich małego udziału w generacji energii. 
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Koszt produkcji prądu z gazu wynosił wówczas ok. 25 euro/MWh 
za samo paliwo i ok. 8 euro/MWh za emisję CO2 (o połowę niższą 
niż przy spalaniu węgla kamiennego). 
Zachód traci na cenach gazu 
Dziś uprawnienia do emisji dwutlenku węgla są ponaddwukrotnie 
droższe niż przed rokiem (60 euro/t), ale znacznie bardziej podro-
żał gaz. Przy jego obecnych cenach koszt produkcji prądu z niego 
sięga 90-100 euro/MWh za samo paliwo i ok. 20 euro/MWh za 
CO2. Tymczasem bez elektrowni gazowych większość państw za-
chodniej Europy nie byłaby w stanie sprostać dynamicznemu wzro-
stowi zapotrzebowania na energię. Ceny energii na tamtejszych 
rynkach poszybowały więc we wrześniu w okolice 130 euro/MWh i 
– podobnie jak w Polsce – są dziś najwyższe w historii. 
Z powodu wzrostu cen gazu, na takich rynkach jak Niemcy, Holan-
dia czy Dania, błękitne paliwo zaczęło być wypierane przez węgiel. 
To sam mechanizm zadziałał z resztą na także na innych kontynen-
tach. W efekcie popyt na węgiel i jego ceny także znacznie wzrosły 
(we wrześniu sprzedawano go w holenderskich portach po ok. 190 
euro/t, podczas gdy przed rokiem kosztował 50 euro). Wytwarzanie 
prądu z węgla kosztuje więc dziś ok. 80 euro/MWh za samo paliwo i 
50 euro/MWh za CO2. 
Polskie elektrownie sprzedają taniej niż reszta Europy 
Łatwo policzyć, że dzisiejsze średnie koszty wytwarzania energii 
elektrycznej z węgla (ok. 130 euro/MWh) są wyższe od giełdowej 
ceny energii elektrycznej w Polsce (102 euro/MWh) pomimo, że to 
właśnie elektrownie węglowe wyznaczają hurtowe ceny prądu w na-
szym kraju. Jak to możliwe? 
Na rozwiniętych rynkach energii mechanizm kształtowania cen wyglą-
da tak – elektrownie kupują paliwa i prawa do emisji CO2 z wy-
przedzeniem, dokupując lub sprzedając zapasy na bieżąco. Aktual-
na rynkowa cena energii elektrycznej na giełdzie zależy więc od aktu-
alnej ceny paliwa. Jeżeli ktoś kupił to paliwo taniej, to wypracuje dzię-
ki temu wyższą marżę. Nie zejdzie z oferowaną ceną prądu niżej dlate-
go, że np. zakontraktował węgiel kamienny rok wcześniej po 
znacznie niższych cenach. W końcu zamiast produkować prąd, 
mógłby sprzedać ten węgiel komuś innemu i na tym zgarnąć mar-
żę. 
W Polsce ten mechanizm też z grubsza tak działał. Część państwo-
wych koncernów energetycznych kupowała prawa do emisji CO2 z 
wyprzedzeniem sporo taniej, ale nie oferowała z tego powodu tańszej 
energii elektrycznej na rynku. Ich zapobiegliwość powiększała po 
prostu ich marżę. Widać jednak, że od kilku miesięcy ten mecha-
nizm już tak nie działa. Spotowe koszty zakupu węgla tylko częścio-
wo są odzwierciedlane w cenie produkowanej energii. 
W końcu zabraknie węgla? 
Bez względu na powody tej sytuacji, na polskim rynku sprzedaje się 
dziś prąd po znacznie niższej cenie niż w niemal całej reszcie Eu-
ropy. Korzystają na tym nie tylko krajowi, ale i zagraniczni odbiorcy. 
Zyskują też polskie kopalnie – na pniu sprzedają węgiel, którego 
energetyka nie chciała odbierać w czasie pandemii. Polska stała się 
bowiem znaczącym eksporterem prądu. We wrześniu sprzedali-
śmy za granicą już niemal 1 TWh – najwięcej od 15 lat. To pozwa-
la nieco obniżać ceny energii na sąsiednich rynkach i podnosi je w 
naszym kraju. Zauważalnie poprawia jednak nasz bilans handlowy. 
Tylko we wrześniu do Polski napłynęło z tego tytułu ok. 300 mln zł 
netto. 
Paradoksalnie ta sytuacja może dziś niepokoić co najmniej tak sa-
mo jak dotychczasowe uzależnianie się Polski od importu energii. 
Dlaczego? Eksport prądu przyśpiesza – i tak już rekordowo szybkie 
– spalanie węgla ze zwałów przy elektrowniach. Z naszych informa-
cji wynika, że część elektrowni już ma problemy z ciągłym dotrzy-
mywaniem, wymaganego ustawą, obowiązkowego poziomu rezerw 
węgla. Urząd Regulacji Energetyki na razie nie otrzymał jednak 
jeszcze oficjalnie powiadomienia o tej sytuacji (za niespełnienie obo-
wiązku grożą energetykom kary). 
PKP Cargo, największy w kraju przewoźnik węgla, pracuje pełną 
parą. Jak udało nam się ustalić, w tej chwili wszystkie węglarki spół-
ki są w ruchu i nie ma większych szans na zwiększenie ich liczby. 
Zwłaszcza, że z podobnymi problemami braku taboru borykają się 
także nasi sąsiedzi. Tymczasem prędkości handlowe na kilku śląskich 
trasach kolejowych ostatnio jeszcze spadły ze względu na remonty. To 
dodatkowo ogranicza możliwości transportu surowca do elektrowni. 
Napięty bilans energetyczny 
Tymczasem z prognoz Polskich Sieci Elektroenergetycznych wyni-
ka, że już na początku listopada nadwyżka mocy wymagana przez 
operatora dla bezpiecznej pracy polskiego systemu elektroenerge-
tycznego może być mniejsza od tej realnie dostarczanej przez elek-
trownie. Prognozy z takim wyprzedzeniem nie zakładają jeszcze 
istotnej generacji elektrowni wiatrowych, która może diametralnie 

poprawić sytuację i na to dziś w dużej mierze liczy PSE. Operator 
przygotowuje się jednak na czarny scenariusz i konieczność korzy-
stania jesienią z szeregu mechanizmów, które mogą ratować bilans 
elektroenergetyczny kraju. 
Może się więc okazać, że jeżeli dzisiejsze różnice w cenach hurto-
wych prądu między Polską i resztą sąsiadów się utrzymają, to aby 
ratować sytuację PSE będzie dokładać do awaryjnego importu 
energii wbrew zawartym wcześniej kontraktom na eksport energii 
z Polski. 
Co UE zrobi z cenami energii? 
Przywódcy UE dyskutowali m.in o cenach prądu i gazu na ubiegło-
tygodniowym posiedzeniu Rady Europejskiej. Według portalu Poli-
tico.eu podzielili się na dwa obozy: Holendrzy i Niemcy zalecali 
wstrzemięźliwość w reakcjach, gdyż obecne wzrosty cen mają cha-
rakter chwilowy - kontrakty na gaz w drugiej połowie 2022 r. są już 
zawierane po znacznie niższych cenach. 
Z kolei Hiszpanie domagali się stanowczej reakcji, jakkolwiek nie 
sprecyzowali na czym miałaby polegać, poza ogólnikowymi apela-
mi o wspólne zakupy gazu.  Polskie propozycje "przeglądu" pa-
kietu legislacyjnego zawartego w Nowym Zielonym Ładzie prze-
szły na szczycie bez echa. Według nieoficjalnych rozmówców portalu 
WysokieNapiecie.pl w Brukseli obecna sytuacja będzie miała jed-
nak wpływ na debatę nad pakietem. Maleją zwłaszcza szanse na 
proponowane przez Komisję Europejską włączenie do systemu 
ETS transportu i budownictwa bo wzrost cen ogrzewania i paliw 
to ostatnia rzecz jakiej życzą sobie politycy w obecnej sytuacji. 
Przywódcy poprosili KE o sporządzenie analizy na temat rynku 
energii elektrycznej i gazu oraz uprawnień do emisji CO2, wspól-
nie z europejskim regulatorem finansowym (ESMA). Ma ona odpo-
wiedzieć na pytanie czy zachowanie uczestników rynku wymaga do-
datkowych działań. 
Przywódcy UE uznali także zestaw narzędzi zaproponowanych przez 
Brukselę za "przydatny" oraz poprosili Europejski Bank Inwesty-
cyjny o analizę możliwości przyspieszenia inwestycji w zieloną 
transformację. 
 

26.10.2021 Enea sponsorem  
Cerradu Enei Czarnych Radom 

Kolejny rok zawodnicy klubu siatkarskiego Cerrad Enea Czarni 
Radom mogą liczyć na zaangażowanie naszej Grupy jako sponsora 
subtytularnego. To już czwarty rok z rzędu współpracy Enei Wy-
twarzanie z „Wojskowymi". Siatkarze z naszym wsparciem rozpo-
częli na początku października zmagania w Plus Lidze w sezonie 
2021/2022. 
Pozytywna energia, która płynie od Enei pozwoliła Czarnym Ra-
dom ugruntować swoją pozycję w Plus Lidze i z powodzeniem rywa-
lizować z najlepszymi drużynami Ligi Mistrzów Świata. Oprócz se-
niorów Cerradu Enei Czarnych Radom, Enea Wytwarzanie wspiera 
również grupy młodzieżowe w ramach Enei Akademii Sportu. 
W czasie pandemii koronawirusa, gdy sezon 2020/2021 był rozgry-
wany bez udziału publiczności, klub Cerrad Enea Czarni Radom 
również mógł liczyć na swojego sponsora. Pomimo trudnego sezonu 
obydwie strony bardzo dobrze oceniają dotychczasową współpracę. 
 

27.10.2021 Manifestacja przed siedzibą  
PGE Obrót w Rzeszowie. 

26 października 2021 r.  przez 2 godziny ponad 200 osób protesto-
wało  przed rzeszowską siedzibą spółki PGE Obrót. Związkowcy z 
Solidarności bronią Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy 
(ZUZP), który wypowiedział im zarząd firmy. 
W proteście uczestniczyli Członkowie Solidarności z Sandomierza, 
Przemyśla, Lublina i Warszawy, byli także związkowcy z innych 
spółek energetycznych: Tauron, Enea, przyjechali również związ-
kowcy z kopalni Turów.  
Protest pracowników był odpowiedzią na decyzję zarządu spółki, któ-
ry 17 września wypowiedział związkom zawodowym ZUZP oraz 
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Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy (PUZP). To dokumenty, które dla 
związkowców są „alfabetem i biblią pracowniczą”. Spór zbiorowy w PGE 
Obrót trwa od ponad roku.  

Związkowcy są w szoku, że zarząd spółki odważył się wypowiedzieć oba 
dokumenty. Na czele PGE Obrót od prawie trzech lat stoi Robert Choma, 
który prezesem firmy został z nominacji polityków PiS.  "To ewenement na 
skalę europejską. Zarząd „dobrej zmiany” wbił nóż w plecy związkowcom" – 
mówił Edmund Myszka, szef zakładowej „S” w PGE Obrót. 
Rzeszowska spółka, która ma sześć oddziałów w Polsce, należy do Grupy 
Kapitałowej Polskiej Grupy Energetycznej. Związkowcy twierdzą, że za-
rząd wypowiadając układy zbiorowe pracy może doprowadzić do zwolnień 
pracowników, ci boją się o przyszłość premii, nagród jubileuszowych, 
odpraw i dodatków stażowych.  
Prezes Robert Choma twierdzi, że układy zbiorowe pracy w spółce są ar-
chaiczne. Zapewniał, że na planowanych zmianach organizacyjnych pra-
cownicy nie stracą, że nie będzie zwolnień, a w 2022 roku mają być nawet 
podwyżki. 
Przed siedzibą rzeszowskiej spółki na Roberta Chomę czekała taczka z napi-
sem: „Pora odejść”. Związkowcy zarzucają zarządowi, że nie realizuje zapi-
sów porozumienia jeszcze z 2018 roku, w których była mowa m.in. o pod-
wyżkach pensji dla załogi. 
"Energetyka jest dzisiaj tak trochę na zakręcie. Rozumiem jeszcze, że Unia 

Europejska chce nas ograć, ale to, że nasi mocodawcy, nasi prezesi nie potra-
fią w sposób konstruktywny rozwiązać problemów, które niewątpliwie istnie-
ją, to trochę dziwne" – mówił podczas manifestacji Roman Jakim, szef „S” w 
regionie rzeszowskim.  
" Jak pozwolimy na łamanie prawa, to zrobią z nami, co będą chcieli" – 
dopowiadał Marek Boiński, szef Krajowej Sekcji Energetyki w „S”.  
Solidarność zaapelowała do wszystkich podkarpackich parlamentarzystów, 
by wsparli postulaty związkowców.  – 
Związkowcy po południu spotkali się z Robertem Chomą, by mu wręczyć 
petycję z żądaniami. Są trzy postulaty, z czego dwa są najważniejsze – jeden 
dotyczy wycofania wypowiedzenia układów zbiorowych pracy, a drugi 
realizacji zapisów porozumienia z 2018 roku. Trzeci to „zapewnienie sta-
bilnych i bezpiecznych warunków pracy pracowników”. 
Związkowcy dali ultimatum Chomie – kompromis ma być podpisany do 
północy 27 października 2021 r. Grożą, że jeżeli nie uda się go osiągnąć, to w 
spółce będzie strajk.  
Robert Choma zapowiedział, że 27 października 2021 r.  będzie w Warszawie, 
gdzie spotka się z władzami PGE, by przekazać im postulaty związkow-
ców. Choma bierze pod uwagę rezygnację ze stanowiska prezesa, liczy się 
też z tym, że  może zostać odwołany. 
27.10.2021 Prezes Choma został odwołany ze stanowiska. Ze stanowiskiem 
pożegnał się również V-ce Prezes Piotr Skrzyński. 28.10.2021 W punktach 
obsługi klienta PGE Obrót odbył się dwugodzinny strajk ostrzegawczy. 

27.10.2021 O problemach w EC  
z udziałem Enea S.A.  

Zgodnie z ustaleniami  w Enea Centrum (EC) doszło do spotkania stron dialogu 
społecznego z udziałem Członka Zarządu Enea S.A. Tomasza Siwaka. Spotka-
nie odbyło się w trybie mieszanym -stacjonarnie i zdalnie. Główny temat 
spotkania dotyczył sytuacji w Obsłudze Klienta (OK) oraz Biurach Obsługi 

Klienta (BOK), i wynikał z wcześniejszych spotkań w EC a dotyczył napiętej 
sytuacji w pionie OK.  

Przed spotkaniem dotyczącym sytuacji w OK strona pracodawcy ustosunkowa-
ła się tematów przedstawionych w piśmie przez NSZZ Solidarność Enea. Omó-
wiono trzy tematy:  -bzpieczeństwa IT, -szczepień przeciwko grypie i umowy z 
PZU Życie, -szkolenia e-learning. Z pomocą i za zgodą Enea S.A. tematy te 
mają znaleźć pozytywny finał.  
Wracając do sytuacji w OK. Strona pracodawcy ponownie przedstawiła prezen-
tacje dotyczące wzrostu zakresu działalności OK ,związanej między innymi 
z pandemią. Przedstawiono różne statystyki w tym również dotyczące realiza-
cji celów sprzedażowych, absencji chorobowych i rotacji Pracowników. 
Jak podkreślono OK mimo mniejszego zatrudnienia realizuje zadania i wy-
wiązuje się z nakładanych na nią obowiązków. 
Przedstawiciele NSZZ Solidarność odnosząc się do przedstawionych statystyk 
i analiz zasugerowali zrobienie analizy wypłaty tz. bonifikat (kar) za nieter-
minowe rozpatrywanie reklamacji. Z takiej analizy jasno może wynikać, 
że EC lepiej jest zwiększyć zatrudnienie niż płacić kary. 
Korzystając z obecności członka zarządu Enea S.A. strona związkowa zapytała 
się o blokadę przyjęć w EC. Naszym zdaniem sytuację związaną nadmiernym 
obciążeniem obowiązkami niektórych komórek organizacyjnych w EC można 
rozwiązać poprzez zwiększenie etatów. W odpowiedzi T. Siwak przedstawił 
ogólną politykę kadrową w GK Enea. W nawiązaniu do sytuacji w OK Zarząd 
Enea S.A. oczekuje od zarządu EC analizy oraz wniosków, które zostaną roz-
patrzone. Nie wyklucza się wzrostu zatrudnienia, ale musi to wynikać z anali-
zy, która uzasadni celowość takich działań. Zasugerowano też analizę wyna-
grodzeń w poszczególnych komórkach organizacyjnych EC.   
Po przygotowaniu i przeanalizowaniu w/w dokumentów za około trzech tygo-
dni dojdzie do spotkania w podobnym składzie.  

29.10.2021 Zamiast  
rekompensat  
lepiej obniżyć  

opodatkowanie  
energii!  

Obniżenie podatku VAT na 
energię elektryczną jest znacz-
nie lepszym rozwiązaniem niż 

rekompensaty za podwyżki cen 
prądu – oceniło Walne Zebranie 

Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność w stanowisku 
skierowanym do premiera Mateusza Morawieckiego. Stawka tego podatku 
w Polsce należy do najwyższych w Unii Europejskiej. 
Choć Polska dzięki wciąż funkcjonującej energetyce węglowej jest w dużym 
stopniu odporna na skutki galopujących cen gazu, które są główną przyczy-

ną kryzysu energetycznego w całej Europie, prąd drożeje również u nas. 

Dzieje się to znacznie wolniej niż w innych krajach UE, jednak podwyżki 

rachunków za energię w przyszłym roku i tak będą bardzo dotkliwe. Pol-
skie spółki energetyczne zapowiedziały, że będą wnioskować do Urzędu Regu-
lacji Energetyki o zgodę na podniesienie taryf energetycznych dla gospodarstw 
domowych od 1 stycznia 2022 roku o kilkadziesiąt procent. Wzrost cen 

energii dla przedsiębiorstw będzie jeszcze bardziej dotkliwy. 
Skutki polityki UE 
Powodem czekających nas podwyżek nie jest – jak w przypadku innych 
europejskich krajów – drogi gaz, lecz gwałtowny wzrost cen uprawnień do 

emisji CO2, parapodatku nałożonego na energetykę konwencjonalną w 

ramach polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej. Od począt-

ku 2018 roku cena pozwolenia na emisję 1 tony CO2 wzrosła z 8 euro do 

ok. 60 euro. W konsekwencji przy produkcji 1 MWh prądu w elektrowni 

węglowej obecnie koszt opłaty za CO2 o jest dwukrotnie większy niż cena 
węgla potrzebnego do wytworzenia takiej ilości energii. 

Rząd pracuje nad projektem nowelizacji Prawa Energetycznego wprowadza-
jący rekompensaty za wzrost cen energii dla grup społecznych najbardziej 

narażonych na ubóstwo energetyczne. 
Rozwiązanie lepsze i prostsze 
W ocenie WZD śląsko-dąbrowskiej Solidarności znacznie lepszym rozwiąza-

niem byłaby obniżka stawki podatku VAT nałożonego na energię elek-

tryczną z obecnych 23 proc. do 15 proc. Wcześniejsze próby wdrażania sys-
temów rekompensat pokazywały, że ten instrument zupełnie nie sprawdza 

się w praktyce, generując dodatkowe problemy i koszty. Obniżka VAT jest 
narzędziem o wiele prostszym, które nie wymaga ogromnych nakładów na 
obsługę administracyjną. 
Zdaniem delegatów gospodarstwa domowe objęte systemem rekompensat i 

tak odczują wzrost cen prądu podczas robienia codziennych zakupów. 
Przedsiębiorstwa z pewnością będą przerzucać wzrost kosztów energii na 

swoich klientów poprzez podniesienie cen dostarczanych przez siebie pro-

duktów i usług. Obniżka stawki podatku VAT choć w części ograniczy ten 
problem. 

(Ciąg dalszy ze strony 15) 
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2006 r Wiedeń 

-9,96 zł.–wartość akcji Enea na dzień 2.11.2021 r. godz. 10,15 

 -5,6 %- stopa bezrobocia we wrześniu  2021 r. wobec 5,8 %                
            w sierpniu. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych                          
              wyniosła 934,7 tys. osób, wobec 960,8 tys. osób w sierpniu. 
-56,94 euro- cena uprawnień do emisji CO 2 –2.11.2021 godz. 10.13 

-6,8 % -inflacja w październiku rok do roku. We wrześniu     
       odnotowano wzrost o 5,9 % rok do roku.  W ujęciu rocznym  
   ceny żywności wzrosły o 4,9 %, Nośniki energii podrożały rok  
 do roku o 10,2 %. Znaczne podwyżki objęły paliwa o 33,9 %. rdr.  

-334,6 tys. dzieci urodziło się w Polsce w ciągu 12 ostatnich  
           miesięcy. To najmniej od końca II wojny światowej.  
           Statystyczna Polka rodzi średnio 1,42 dziecka.  
-538,6 tys. -suma zgonów w Polsce za ostatnie 12 miesięcy .  
         W ostatnich 12 miesiącach o -204 tys. osób więcej zmarło,  

           niż się urodziło!!! Liczba ludności Polski wynosi 38,151 mln 
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