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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
2.11.2021 Porozumienie płacowe w ENEA S.A. 

Strony dialogu społecznego w Enea S.A. spotkały się celem zakoń-
czenia negocjacji płacowych dotyczących podwyższenia płac za-
sadniczych od stycznia 2022 r. Spotkanie odbyło się w trybie miesza-
nym -stacjonarnie i zdalnie. 
Po krótkich negocjacjach uzgodniono treść porozumienia płaco-
wego, różniącego się nieznacznie od zawartego w największej 
Spółce GK Enea -Enea Operatorze. Tryb warunkujący wypłatę dru-
gą transzę podwyżek płac zasadniczych stał się bezprzedmiotowy. 6 
października 2021 r., Sąd wydał korzystny dla Polski wyrok w 
sprawie Tempus Energy Germany GmbH i T Energy Sweden AB 
przeciwko Komisji dot. anulowania decyzji Komisji Europejskiej 
dotyczącej rynku mocy w Polsce. Pozostałe parametry porozumie-
nia są podobne jak w Spółkach GK Enea.  Tym samych zakończy-
liśmy maraton negocjacyjny rozpoczęty 23 lutego 2021 r i Enea 
S.A. została ostatnią Spółką Grupy, która uzgodniła podwyżkę 
płac zasadniczych od 1 stycznia 2022 r. o 400 zł. 
Podczas spotkania poruszone zostały jeszcze dwa tematy: 
1. Aktualizacja tabeli płac zasadniczych-strona pracodawcy prześle 
związkom zawodowym propozycję nowej tabeli płac zasadniczych 
jeszcze w tym miesiącu. 
2.Premie jednorazowe. W tym temacie jeszcze w tym tygodniu  
zostanie zorganizowane osobne spotkanie. 
 

4.11.2021 Redukcja metanu o 30 %  
-kolejny pomysł ekoterrorystów !!! 

Metan jest większym problemem niż CO2, jest plan redukcji emi-
sji metanu o 30 proc. 
Ponad 100 krajów dołącza do Global Methane Pledge, paktu na 
rzecz redukcji emisji metanu o 30 proc. do 2030 roku w stosunku 
do poziomów z 2020 roku. Emisje metanu stanowią drugą, po emisji 
dwutlenku węgla, najważniejszą przyczynę globalnego ocieplenia. To 
nie przypadek, że metan pojawił się w agendzie tegorocznego szczy-
tu COP26. 
Za nami czas zdobywania wiedzy o CO2 i po kilku latach obecno-
ści w mediach tematyki emisji dwutlenku węgla świadomość spo-
łeczna problemu wydaje się być na wysokim poziomie. Teraz po-
dobny proces rozpoczyna się z metanem. Już mówi się o tym bar-
dzo dużo, za chwilę będzie to regularnie pojawiający się temat w 
publicystyce gospodarczej. 
Raport Światowej Organizacji Meteorologicznej 
Przed rozpoczęciem szczytu klimatycznego COP26 działająca przy 
ONZ Światowa Organizacja Meteorologiczna opublikowała niepo-
kojący raport. Donosi w nim, że w 2020 roku " mimo blokad wywo-
łanych pandemią koronawirusa – stężenie gazów cieplarnianych w 
atmosferze osiągnęło rekordowy poziom". 
Ograniczenia w transporcie samochodowym i samolotowym, a do 
tego przestoje w pracy wielu fabryk i zakładów przemysłowych 
spowodowały przejściowy spadek emisji gazów cieplarnianych. 
Niestety, jak podaje raport Światowej Organizacji Meteorologicznej 
(WMO), ta chwilowa poprawa nie wywarła zauważalnego wpływu na 
ogólne stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze. Zamiast tego 
odnotowano kolejny rekord. Co więcej, tempo wzrostu stężenia tych 
gazów w ubiegłym roku było wyższe niż średnia roczna z lat 2011–
2020. 
WMO podkreśla, że dalszy wzrost emisji gazów cieplarnianych 
przyczyni się do rosnącej liczby ekstremalnych zjawisk pogodo-
wych, powodując dalekosiężne skutki dla środowiska, gospodarki i 
społeczeństwa.  

Światowi przywódcy podczas szczytu klimatycznego COP26 w Glasgow 
WMO przypomina też o długiej żywotności dwutlenku węgla w at-
mosferze. To sprawia, że nawet jeśli natychmiast znacząco zredukuje-
my emisje gazów cieplarnianych, to obserwowany obecnie po-
ziom globalnego ocieplenia utrzyma się przez kilka dziesięcioleci. 
Jednocześnie autorzy raportu zwrócili uwagę, że w ciągu czterech 
dekad negocjacji klimatycznych świat koncentrował się niemal 
wyłącznie na najobficiej występującym gazie ocieplającym klimat: 
dwutlenku węgla. Tymczasem powinniśmy skupić się na innym 
gazie cieplarnianym – metanie – jako największej nadziei planety 
na powstrzymanie „katastrofalnego globalnego ocieplenia”. 
Skala problemu z metanem 
Metan to bezbarwny i bezwonny gaz, którego potencjał cieplarnia-
ny – czyli wpływ, jaki wywiera na efekt cieplarniany – jest 28 razy 
silniejszy niż dwutlenku węgla (w okresie stu lat). To sprawia, że 
emisje metanu są bardziej niebezpieczne dla ziemskiego klimatu 
niż CO2. W 2017 r. globalne emisje metanu – zarówno ze źródeł natu-
ralnych, jak i z działalności człowieka – sięgnęły 600 mln ton. Nau-
kowcy podają, że od początku lat dwutysięcznych roczne emisje 
rosły w tempie 9 proc. rocznie. To oznacza, że z każdym rokiem do 
atmosfery trafiało o 50 mln ton metanu więcej. 
W ostatnich latach produkcja metanu najgwałtowniej wzrosła w 
Afryce i na Środkowym Wschodzie; w Chinach; w Południowej 
Azji i Oceanii. Każdy z tych trzech regionów w okresie 2000-2017 
rocznie emitował o 10-15 mln ton metanu więcej. Zaraz za nimi 
znalazły się Stany Zjednoczone, gdzie co roku emitowano ok. 4,5 
mln ton metanu więcej. 
Polska jest największym emitentem metanu kopalnianego  
w Europie 
Polska jest liderem europejskiego rankingu państw emitujących 
najwięcej metanu ze swoich kopalni. Wynika to z raportu think-
tanku Ember.  Ember wykazuje, że 70 proc. zbadanych wycieków 
metanu z kopalni miało miejsce w Polsce. Prawie 90 proc. tej emi-
sji pochodzi z głębinowych kopalni węgla, reszta z obiektów od-
krywkowych i tych, które zakończyły swoją działalność. To dlate-
go, że naruszone złoże węgla wypuszcza kiedyś uwięziony w nim 
metan jeszcze długo po porzuceniu wydobycia. 695 kiloton metanu 
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wyemitowanych rocznie przez kopalnie węgla w Polsce odpowiada 
56,7 milionom ton dwutlenku węgla. 
To więcej niż emisje CO2 z Elektrowni Bełchatów, które w 2018 r. 
wyniosły 38,3 milionów ton. 
"Wiele osób straszy, że metan zostanie włączony do systemu handlu 
emisjami. To zamknęłoby polskie górnictwo już dzisiaj, natychmiast. 
Mam nadzieję, że jednak rozsądek weźmie górę i metan nie zostanie 
włączony do systemu handlu emisjami" - ripostują z kolei przedsta-
wiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej.  
Metan w agendzie tegorocznego COP26, powstaje koalicja na 
rzecz redukcji emisji metanu 
Światowi liderzy ogłosili porozumienie w sprawie emisji metanu. 
Ponad 100 krajów zobowiązało się do ograniczenia emisji o 30 
proc. do końca dekady. Jest to pomysł Unii Europejskiej i Stanów 
Zjednoczonych. Podpisanie zobowiązania ogłosili prezydent Stanów 
Zjednoczonych Joe Biden i przewodnicząca Komisji Europejskiej 
Ursula von der Leyen. 
Zobowiązania nie zdecydowały się natomiast podpisać Chiny, 
Rosja oraz Indie, znajdujące się wśród 5 największych emitentów 
metanu na świecie. Oprócz Stanów Zjednoczonych i Unii Europej-
skiej zobowiązanie podpisały m.in. Indonezja, Kanada, Brazylia i 
Wielka Brytania. 
Prawdziwe spory o włączenie metanu do handlu emisjami dopiero 
przed nami. 

5.11.2021 Dlaczego drożeje prąd. 

W kontekście doniesień medialnych dotyczących skali 
możliwych podwyżek cen energii dla gospodarstw do-
mowych, kluczowe jest doprecyzowanie, jak nowe tary-
fy przełożą się w praktyce na wysokość rachunków za 
energię elektryczną 
Ostatnie tygodnie obfitują w informacje prasowe wskazu-
jące na możliwość nawet 40 proc. podwyżek cen energii 
elektrycznej. 
Cena energii stanowi około połowy rachunku – stąd 
jeśli mówimy o prognozie wzrostu taryfy np. o 40 proc., 
w praktyce koszt całego rachunku może wzrosnąć o 
około 20 proc. 
W tym kontekście bardzo ważne jest rozróżnienie dwóch, czasem 
zamiennie używanych pojęć, które prowadzą do błędnej interpretacji – 
wzrost cen taryfy vs. wzrost wysokości rachunku za prąd dla go-
spodarstwa domowego. 
Rachunek dla gospodarstw domowych 
Na rachunek za energię elektryczną dla taryfy G, czyli gospodarstw 
domowych, składają się dwa kluczowe elementy: należność za sprze-
daż energii oraz należność za dystrybucję. 
Cena energii stanowi około połowy rachunku – stąd jeśli mówimy o 
prognozie wzrostu taryfy np. o 40 proc., w praktyce koszt całego 
rachunku może wzrosnąć o około 20 proc. Perspektywa podwyżki 
prawie o połowę w porównaniu do ¼ stanowi istotną różnicę, stąd 
konieczność precyzyjnego rozróżniania wzrostu cen taryf i ra-
chunków ‒ ponieważ to dwie różne sprawy. 
Zmiany cen prądu mają miejsce we wszystkich krajach Europy i 
są konsekwencją rosnących kosztów wytwarzania energii oraz 
wdrażania polityki klimatycznej Unii Europejskiej. W 2021 r. naj-
większy wpływ na rekordowo wysokie ceny zakupu energii miały 
gwałtownie drożejące koszty uprawnień do emisji dwutlenku  
węgla. 
Od początku br. ceny praw do emisji CO2 wzrosły o ponad 80 
proc. przekraczając poziom 60 euro za tonę, a na przestrzeni 
ostatnich 4 lat koszty praw do emisji zdrożały aż 12-krotnie (1200 
proc.). Obowiązkowy dla firm energetycznych zakup uprawnień 
do emisji stanowi obecnie już nawet 50% kosztów energii i jest 

głównym czynnikiem wpływającym na wysokość taryf oraz w 
konsekwencji rachunków otrzymywanych przez konsumentów. 
Dodatkowymi czynnikami cenotwórczymi były w ostatnim roku rów-
nież mniejsza produkcja w odnawialnych źródłach energii, a także 
zwiększone zapotrzebowanie na energię spowodowane ożywieniem 
gospodarczym, które wystąpiło po miesiącach ograniczeń wprowa-
dzonych w związku z trwającą pandemią COVID-19. 
Gwałtownie rosnące ceny energii są zjawiskiem powszechnym we-
wszystkich krajach Unii Europejskiej, które mierzą się obecnie z 
podobnymi wyzwaniami wynikającymi m.in. ze zjawiska drożeją-
cych surowców energetycznych. 
Wzrost cen, a bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej 
Spodziewany wzrost cen energii elektrycznej w 2022 roku w Polsce 
nie jest niczym zaskakującym na tle innych krajów UE, w których 
ceny hurtowe na giełdach energii wzrosły w ostatnich miesiącach 
jeszcze bardziej. 
We wrześniu br. hurtowe ceny w Polsce były jednymi z najniższych 
na kontynencie, podczas gdy rynki np. w Hiszpanii, Francji i w 
Niemczech odnotowywały rekordowe wzrosty cen energii na gieł-
dach. Były one wyższe o nawet 30-50% w porównaniu do Polski. 
Jak wynika z analiz ‒ wariant utrzymania cen na dotychczasowym 
poziomie przełoży się na straty finansowe dla spółek obrotu ener-
gii elektrycznej w wysokości nawet kilku miliardów złotych. W 
konsekwencji będzie to oznaczało duże wyzwanie dla zachowania 
płynności finansowej i możliwości realizacji jakichkolwiek inwe-
stycji. Ma to fundamentalne znaczenie z punktu widzenia bezpie-
czeństwa dostaw energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i 
całej polskiej gospodarki. 
Wzrosty rachunków za energię elektryczną są problemem, z którym 
mierzy się obecnie wiele unijnych krajów. Dlatego też rządy poszcze-
gólnych państw podejmują działania osłonowe, chroniące 
najuboższych odbiorców przed drożejącą energią. Nad podobnymi 
rozwiązaniami pracuje obecnie również polski rząd. 
 

8.11.2021 Październik z większym zużyciem  
i produkcją energii elektrycznej. 

W październiku nastąpił w Polsce wzrost zużycia i produkcji ener-
gii elektrycznej w stosunku do września br. W transgranicznym 
handlu energią zanotowano ujemne saldo na poziomie ok. 375 GWh. 
Wśród elektrowni, największy procentowy wzrost m/m zarejestro-
wano w elektrowniach wiatrowych. Największe spadki w produk-
cji nastąpiły w fotowoltaice i elektrowniach wodnych. 
Jak wynika z danych platformy ENTSO-E, w październiku 2021 r. 
zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce było na poziomie 
ok. 14,7 TWh, co oznacza wzrost w porównaniu do września br. o 
0,3 proc. W odniesieniu do analogicznego miesiąca rok wcześniej 
zapotrzebowanie wzrosło o 5,3 proc. Towarzyszył temu wzrost pro-
dukcji krajowej w porównaniu do września o 2,7 proc. do pozio-
mu ok. 14,1 TWh i października 2020 r. o 12,5 proc. 
Ujemne saldo wymiany transgranicznej (eksport energii) było w 
ubiegłym miesiącu na poziomie ok. 375 GWh wobec ok. 817 GWh 
w sierpniu (spadek o ponad 54 proc.). W październiku 2020 r. 
zanotowano dodatnie saldo na poziomie 1.2 TWh (import). 
Porównując dane o produkcji energii elektrycznej z października z 
wrześniem br. widać, że zdecydowanym, największym wzrostem 
mogą pochwalić się elektrownie wiatrowe oraz elektrownie gazo-
we, odpowiednio o 76,2 proc. (ok. 1,8 TWh) i 22,3 proc. (ponad 1,1 
TWh). Dodatni bilans produkcji zachowały, poza tym, elektrownie 
wykorzystujące olej (ponad 165 GWh – wzrost o 9,5 proc.), elek-
trownie szczytowo-pompowe (ponad 86 GWh – wzrost o 8,8 proc.) 
oraz źródła biomasowe (ok. 181 GWh – wzrost o 3,5 proc.). W 
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przypadku pozostałych odnotowano spadki o: 26,0 proc. 
(elektrownie fotowoltaiczne), 25,3 proc. (elektrownie wodne), 10,7 
proc. (elektrownie pracujące na węglu brunatnym), 1,5 proc. 
(elektrownie wykorzystujące węgiel kamienny).    
W zestawieniu danych z października br. z analogicznym okresem 
2020 r. największe procentowe wzrosty odnotowały: elektrownie 
fotowoltaiczne (o 118,8 proc.), elektrownie wiatrowe (o 38,6 proc.), 
elektrownie wykorzystujące olej (o 29,9 proc.) i elektrownie spala-
jące węgiel kamienny (o 11,3 proc.).  
W strukturze produkcji, w kontekście udziałów poszczególnych źró-
deł, należy wskazać na  ponad 5-proc. wzrost wolumenu energii 
elektrycznej wygenerowanej przez elektrownie wiatrowe – z 7,44 
proc. we wrześniu do 12,76 proc. w październiku. Liczący wzrost 
zanotowały elektrownie gazowe – z 6,70 proc. we wrześniu do 7,98 
proc. w październiku. Niewielkie wzrosty udziałów w stosunku do 
września br. zanotowały jeszcze: elektrownie olejowe (z 1,10 proc. 
do 1,17 proc.), elektrownie szczytowo-pompowe (z 0,58 proc. do 
0,61 proc.) i źródła biomasowe (z 1,27 proc. do 1,28 proc.  
Pozostałe zaliczyły spadki, z których największe dotyczą elektrow-
ni węglowych: z 25,61 proc. na 22,26 proc. (elektrownie na węgiel 
brunatny) i z 52,30 proc. na 50,18 proc. (elektrownie na węgiel 
kamienny).  
Udział produkcji własnej netto w łącznej strukturze produkcji w 
październiku br., w stosunku do września br. zanotował ok. 2,5-
proc. spadek z 98,4 proc. do ok. 95,9 proc.  
 

9.11.2021 PGE i Tauron chcą wspólnie  
produkować i wprowadzać do obrotu energię  

PGE Polska Grupa Energetyczna i Tauron Polska Energia planują 
utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa, które będzie produkować 
i wprowadzać do obrotu energię elektryczną - poinformował Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
"Przedmiotem zgłoszenia do Prezesa UOKiK jest koncentracja pole-
gająca na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy przez PGE Polska 
Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Tauron Pol-
ska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach. Zgłaszający zajmują się 
produkcją i obrotem energii elektrycznej i ciepła w Polsce. Wspólny 
przedsiębiorca będzie prowadzić działalność w zakresie produkcji i 
wprowadzania do obrotu energii elektrycznej" - informuje UOKiK. 
Wniosek dotyczący koncentracji wpłynął do Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów 28 października tego roku. 
Grupa Kapitałowa PGE  gwarantuje dostawy energii elektrycznej do 
ponad pięciu milionów klientów. Sprzedaje rocznie ponad 40 TWh 
energii. 
Grupa Tauron dostarcza ponad 51 TWh energii elektrycznej rocz-
nie do 5,6 milionów klientów końcowych, co sprawia, że jest naj-
większym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce. 
 

9.11.2021 Rekompensata galopującej inflacji- 
premia jednorazowa. 

Organizacje Związkowe z GK Enea w związku z brakiem podwy-
żek płac zasadniczych w 2021 r., galopującą inflacją oraz wcze-

śniejszymi deklaracjami strony pracodawców, wystąpiły do Zarzą-
dów GK Enea o wypłatę jednorazową dla wszystkich Pracowni-
ków, która byłaby wypłacona w listopadzie 2021 r. 
Na nasze wystąpienie jak do tej pory pozytywnie zareagowały Za-
rządy: Enea S.A. , Enea Operator, Enea Centrum, Enea Serwis, 
Enea Pomiary, Enea Oświetlenie, Enea Trading, Enea Logistyka. 
W Spółkach tych zawarto stosowne uzgodnienia ( wypłata premii 
jednorazowej w wysokości 1500 zł. do końca listopada 2021 r.) 
 

10.11 2021 Wojna hybrydowa z Białorusią-
Stanowisko Solidarności 

Sytuacja na wschodniej granicy ewoluuje w niebezpieczną stronę. 
Wiele wskazuje na to, że mamy już do czynienia z konfliktem gra-
nicznym między Polską a Białorusią. 
Mińsk i Moskwa przerzucają uchodźców z Bliskiego Wschodu 
przez wschodnią granicę Polski do Unii Europejskiej, prowadząc 
nowy rodzaj wojny hybrydowej. Takie działania, oczywiście, nie są 
nowością ani dla białoruskiego prezydenta Alaksandra Łukaszenki, 
ani dla jego rosyjskiego wzoru – Władimira Putina. Nowością jest 
to, jak niesamowicie bezduszna i zła stała się ta strategia. 
W przeszłości to Putin był bardziej znany z wojny hybrydowej, w 
której mieszały się cyberataki, kampanie dezinformacyjne i tzw. 
„zielone ludziki” – bojownicy, którzy są Rosjanami, ale noszą nieoz-
nakowane mundury, infiltrując lub najeżdżając miejsca takie jak 
Krym. Tym razem Łukaszenka, najwyraźniej z błogosławień-
stwem Putina, używa jako broni niektórych z najbardziej bez-
bronnych ludzi na świecie. 

W celu obrony swoich granic Polacy i Bałtowie zaczęli stawiać ogro-
dzenia z drutu kolczastego i planują stałe mury wzdłuż 
granic z Białorusią. 
Od miesięcy Łukaszenka transportuje uchodźców z różnych 
miejsc na Bliskim Wschodzie (m.in. Iraku, Afganistanu, 
Syrii) na Białoruś, a następnie kieruje ich do sąsiednich 
krajów, które są członkami Unii Europejskiej i NATO – 
Łotwy, Litwy i Polski. Porzuceni w ciemnych i wilgotnych 
lasach, ci mężczyźni, kobiety i dzieci znaleźli się na ziemi 
niczyjej, uwięzieni pomiędzy białoruskimi oddziałami a 
polskimi i bałtyckimi, które próbują ich powstrzymać. W 
obliczu zbliżającej się zimy wielu z nich zamarznie na 
śmierć. 
Około 4 tysięcy emigrantów koczuje na ziemi niczyjej. Gra-
nicy polsko-białoruskiej strzeże około czterech i pół tysiąca 
funkcjonariuszy Straży Granicznej, ponad dziesięć tysięcy 
żołnierzy oraz kilkuset policjantów. Cyklicznie kilkusetoso-
bowe grupy atakując polskie służby próbuje nielegalnie 

przekroczyć granicę. Odnotowujemy kolejne agresywne zachowa-
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nia ze strony migrantów, są próby uszkadzania tymczasowego 
ogrodzenia, są też agresywne zachowania wobec polskich funkcjo-
nariuszy.  
Niestety totalna opozycja w Polsce, niektóre media oraz część śro-

dowiska artystów i celebrytów krytykuje 
działania obrońców  
naszej granicy, niejednokrotnie ubliżając 
im.  Manipulacjom medialnym poddaje 
się też część naszego społeczeństwa.  
Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ 
Solidarność Piotr Duda skomentował to co 
się dzieje na naszej wschodniej granicy-„ 
Solidarność jest dziś ze wszystkimi, którzy 
bronią naszych granic. Jestem dumny z 
tego, co robią nasi żołnierze i strażnicy na 
granicy z Białorusią. Zgodnie z artykułem 
5. polskiej Konstytucji, strzegą naszych 
granic. I to zarówno straż graniczna, poli-
cja, jak i wojsko. Trzeba okazać im wielką 

wdzięczność i solidarność. NSZZ Solidarność jest dziś ze wszystkimi, 
którzy bronią naszych granic”   
„Co do opozycji, to trzeba jasno powiedzieć - to piąta kolumna! To 
wrogowie wewnętrzni. Wstyd, że tacy ludzie mają immunitety pol-
skich parlamentarzystów - stwierdził Piotr Duda i dodał, że w Pol-
sce mamy wrogów wewnętrznych i zewnętrznych. - Wiemy dosko-
nale, że na wschodniej flance jest to reżim Łukaszenki, który wyko-
rzystuje uchodźców z Iraku jako broń przeciwko naszemu krajowi” - 
powiedział przewodniczący Piotr Duda. 

 
11.11.2021 Święto Odzyskania       

Niepodległości  
w Gorzowie Wlkp. i Warszawie 

W Gorzowie Wielkopolskim odbyły się 
uroczystości związane z  obchodami 103 

rocznicy Odzyskania Niepodległości . 

Tegoroczne obchody rozpoczęła Msza Święta w intencji Ojczyzny w 
Katedrze. Nabożeństwu przewodniczył Kapelan Gorzowskiej Soli-
darności ks. Andrzej Szudlarek w koncelebrze z ks. Zbigniewem 
Kobusem -Proboszczem Parafii Katedralnej.  

W Liturgii licznie uczestniczyli Gorzowianie oraz  10 Pocztów  
Sztandarowych ( w tym również i nasz). 
Po Mszy jej uczestnicy wraz z Pocztami Sztandarowymi udali się 
pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego.  

Odśpiewanie Hymnu rozpoczęło uroczystości pod pomnikiem.  

Po wystąpieniach ks. A.Szkudlarka i Z.Kobusa delegacje władz 
miasta i województwa, organizacji patriotycznych oraz NSZZ 
Solidarność złożyli wieńce i, kwiaty pod pomnikiem Marszałka. 

W tym roku ze względu na to, że wojewódzkie obchody święta od-
były się w Zielonej Górze, w Gorzowie Wlkp. miały one skrom-
niejszy charakter.  Już drugi rok z rzędu obchodom Święta  
towarzyszyła pandemia koronawirusa. 
Mamy nadzieję, że 104 rocznicę Odzyskania Niepodległości będzie-
my obchodzić już bez pandemii… 
 
Równolegle do uroczystości w Gorzowie Wlkp. w Warszawie już po 
raz 10 odbył się Marsz Niepodległości.  

(Ciąg dalszy ze strony 4) 
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W tym roku głównych hasłem marszu było „NIEPODLEGŁOŚĆ 
NIE NA SPRZEDAŻ” W obliczu niezrozumiałej decyzji prezydenta 
stolicy Rafała Trzaskowskiego odmawiającej legalności Marszowi 
Niepodległości, a także krzywdzących organizatorów Marszu orze-
czeń sądów, w poczuciu odpowiedzialności za to społeczne wydarze-
nie i bezpieczeństwo wszystkich, którzy 11 listopada przyjechali 
do Warszawy szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjono-
wanych Jan Józef Kasprzyk nadał uroczystości status państwowy, i 
dzięki temu marsz był legalny.  

W Marszu uczestniczyło ponad 100 
tysięcy patriotów, nie tylko z Polski. Mimo czarnowidztwa władz 
Warszawy marsz przebiegł spokojnie . Wydarzenie zabezpieczali 
członkowie Straży Marszu, Policjanci oraz Żandarmeria Wojsko-
wa. Policja nie odnotowała żadnych  poważniejszych incydentów. 
 

11.11.2021 ENEA- wstępne wyniki 
 w III kwartale- 570 mln zysku. 

Wynik EBITDA w III kwartale w poszczególnych obszarach dzia-
łalności był następujący: 
Wydobycie: 212 mln zł. 
W Obszarze Wydobycie wyższy wynik EBITDA wynika głównie ze 
zwiększonej sprzedaży węgla, częściowo skompensowanej niższą 
ceną sprzedaży oraz wzrostem kosztów działalności operacyjnej. 
Wytwarzanie: 386 mln zł, 
Obszarze Wytwarzanie znaczący spadek wyniku EBITDA odnotowa-
no w Segmencie Elektrowni Systemowych, na co wpływ miał spadek 
marży na wytwarzaniu oraz marży na obrocie i Rynku Bilansującym, 
co zostało częściowo zrekompensowane przychodami z Rynku Mocy. 
Dystrybucja: 344 mln zł, 
W Obszarze Dystrybucja wzrost wyniku EBITDA jest efektem wyż-
szej marży z działalności koncesjonowanej, przy jednocześnie wyż-
szych kosztach operacyjnych i niższym wyniku na pozostałej działal-
ności operacyjnej.  
Obrót: 167 mln zł.  
W Obszarze Obrót wyższy wynik EBITDA wynika głównie z wyższe-
go poziomu zrealizowanej marży na rynku detalicznym, w efekcie 
zachowania cen sprzedaży energii elektrycznej na zbliżonym poziomie 
co w analogicznym okresie roku ubiegłego, przy jednoczesnym wzro-
ście wolumenu sprzedaży i niższych średnich cenach zakupu energii 
elektrycznej na rynku hurtowym. 
Wybrane dane operacyjne: 
- Produkcja węgla netto: 2,6 mln ton, 
- Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 7,5 TWh, 
- Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 5,0 TWh, 
- Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom deta-
licznym: 6,0 TWh. 
Skonsolidowane wyniki finansowe GK ENEA za okres I - III 
kwartał 2021 roku: 
- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 15 290 mln zł, 
- EBITDA: 2 773 mln zł, 
- Zysk przed opodatkowaniem: 1 620 mln zł, 
- Zysk netto okresu sprawozdawczego: 1 332 mln zł, 
- Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominują-
cej: 1 269 mln zł, 
- Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości nie-
materialne: 1 041 mln zł. 
Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności: 
- Wydobycie: 530 mln zł, 
- Wytwarzanie: 1 041 mln zł, 
- Dystrybucja: 1 031 mln zł, 
- Obrót: 176 mln zł. 
Ostateczne wyniki przedstawiono 26 listopada 2021 r. 
Po trzech kwartałach 2021 r. Grupa Enea, działając w wymagającym 
otoczeniu rynkowym, wypracowała dobre wyniki finansowe i ope-
racyjne. W tym czasie EBITDA Grupy wzrosła o 5,2%, a przycho-
dy ze sprzedaży o 13,6%. 
Znacznemu obniżeniu uległ wskaźnik dług netto/EBITDA – do 
poziomu 0,31 (poprawa o 77%). Grupa konsekwentnie uczestniczy 
w rozwoju OZE i włącza się w transformację polskiego sektora ener-
getycznego.  
W ciągu trzech kwartałów 2021 r. Grupa Enea wypracowała wynik 
EBITDA na poziomie prawie 2,8 mld zł (wzrost r/r o 138 mln zł). 
O 13,6% wzrosły r/r przychody ze sprzedaży, które wyniosły 15,3 
mld zł. Zysk netto okresu sprawozdawczego wyniósł 1,3 mld zł. W 
analizowanym okresie Grupa przeznaczyła na inwestycje ponad 
1,1 mld zł. 
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15.11.2021 Zaduszki Energetyczne 

Duszpasterstwo Wspólnoty Zawodowej Energetyków 
„Nazaret”   już po raz dwunasty było organizatorem Zaduszek 
Energetycznych.  Z racji czwartej fali pandemii koronawirusa w oko-
licznościowym spotkaniu uczestniczyła mniejsza liczba byłych i obec-
nych energetyków. W  Mszy świętej w intencji zmarłych Pracowni-
ków w kościele pw. Chrystusa  Króla w Gorzowie Wlkp. uczestni-
czyli przedstawiciele Rejonów Energetycznych, Elektrociepłowni 
Gorzów Wlkp. ,Stowarzyszenia Elektryków Polski i Technikum 
Elektrycznego z Gorzowa Wlkp.  
Jak zawsze obecni byli również Pracownicy, Emeryci i Renciści 
oraz Poczty Sztandarowe i Przedstawiciele NSZZ Solidarność 
Enea Gorzów Wlkp. , NSZZ Solidarność z  Elektrociepłowni Go-
rzów Wlkp. i Technikum Elektrycznego w Gorzowie Wlkp. Eucha-
rystii  przewodniczył Duszpasterz Gorzowskich Energetyków ks. 
Jarosław Zagozda w koncelebrze z Proboszczem Parafii przy ulicy 
Woskowej  Jerzym Piaseckim.  
Po Liturgii w wypominkach z imienia i nazwiska wspomniano zmar-
łych Pracowników z w/w firm. Niestety lista zmarłych w trudnym 
czasie pandemii znacznie się powiększyła. 
Obostrzenia związane z pandemią uniemożliwiły nam zorganizo-
wanie tradycyjnego spotkania przy kawce. 
Mamy nadzieję, że za rok znów się spotkamy w dużo szerszym 
gronie już bez pandemii…  
 

16.11.2021 Ostatnie pożegnanie  
Krystyny Sobańskiej. 

11.11.2021 dotarła do nas bardzo smutna wiadomość o nagłej 
śmierci Naszej Koleżanki Krystyny Sobańskiej Młodszej  
Specjalistki ds. płac z Enea Centrum w Gorzowie Wielkopolskim.  

Uroczystości pogrzebowe odbyły się na Cmentarzu Komunalnym w 
Gorzowie Wielkopolskim. W ostatniej drodze Krystyny uczestni-
czyła Rodzina oraz Koleżanki i Koledzy z pracy i związku do któ-
rego Krysia należała. 
 

16.11.2021 Obradowała  
KP Gorzów NSZZ Solidarność 

W Świetlicy Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. spotkali się 

Członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Go-
rzów Wlkp. (KPG) W zebraniu uczestniczyli Członkowie Zarządu:- 
Enea Operatora-Michał Cebula, -Enea Serwis –Piotr Bogusławski. 
Zebrani minutą ciszy i krótką modlitwą uczcili pamięć zmarłych 
w tym miesiącu  Krystyny Sobańskiej i Stanisława  
Maksymowicza. 

Tematyka obrad: 
1.Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania KP (29.06.2021). M. 
Kępiszak odczytał protokół, który został jednogłośnie przyjęty. 
2.Przyjęcia członków. Stosowną uchwałą w szeregi naszej organiza-
cji przyjęto dwie osoby. 
3.Sprawozdanie z działalności od ostatniego zebrania. K.Gonerski 
przedstawił najważniejsze wydarzenia jakie miały miejsce od ostatnie-
go zabrania Komisji. 
4.Emerytura za Staż. Podsumowano akcję zbierania podpisów pod 
inicjatywą obywatelską „Emerytura za Staż” (Prawo do emerytury 
po przepracowaniu lat składkowych -kobiety 35 lat, mężczyźni 40 
lat.) Podsumowano zaangażowanie poszczególnych Komisji Wy-
działowych w akcję zbierania podpisów. Przewodniczący Komisji 
Krajowej Piotr Duda  30 września 2021 r. w Sejmie złożył zebrane 
235 tys. podpisów pod projektem ustawy o emeryturach stażo-
wych. Projekt ustawy został złożony 18 czerwca 2021 r. u Marszałek 
Sejmu Elżbiety Witek. Czekamy kiedy naszym projektem zajmie 
się Sejm. 
5.Manifestacja Luksemburg. Omówiono przebieg manifestacji, oraz 
podsumowano udział w niej Członków KPG.   
6.Sprawy płacowe. Członkowie Komisji zapoznali się z efektem ne-
gocjacji płacowych w GK Enea, dotyczących podwyżek płac za-
sadniczych od 1 stycznia 2022 r. oraz wypłat jednorazowych w 
tym roku. W przyszłym roku dzięki staraniom Solidarności przy 
rozliczaniu się z podatku, będzie można odliczyć związkową skład-
kę. Maksymalna kwota odliczenia to 300 zł.     
7.Transformacja energetyki. Przekazano informację na temat pla-
nów powstania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetyczne-
go (NABE) oraz postępem prac nad zawarciem Umowy Społecznej 
dla sektora energetycznego. 
8.Sytuacja w Spółkach GK Enea. Omówiono temat związany z pla-
nami restrukturyzacji GK Enea, dotyczących Enea Operatora, 
Enea Serwis, Enea Logistyka i Enea Pomiary. W grudniu mamy 
otrzymać materiał dotyczący tych planów oraz skutków społecz-
nych proponowanych zmian. Sytuacja w Enea Centrum – Braki 
kadrowe w pionie obsługi klienta dalej wpływają na złą atmosferę 
w pracy. Systemy informatyczne spowalniają pracę. Klienci są 
coraz bardziej nerwowi i agresywni. Mimo zapewnień strony pra-
codawców  sytuacje wcale się nie poprawia. 
9.Wybory Członka Zarządu Enea Operatora. Powoli dobiega koń-
ca kadencja Członka Zarządu Enea Operatora wybieranego przez 
Pracowników- Michała Cebuli. Podsumowano dotychczasową 
współpracę. Zebrani zadawali pytania dotyczące dalszego kandydowa-
nia oraz realizacji wcześniej składanych deklaracji. 
10.Wybory SIP. Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność 
Enea postanowiła na początku przyszłego roku uruchomić procedu-
rę wyboru Społecznych Inspektorów Pracy w Spółkach GK Enea. 
Regulamin wyborów oraz kalendarium zostało przesłane stronie 
pracodawców –odpowiedzialnej za organizację wyborów. 
11.Zjazd Delegatów Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidar-
ność Enea Gorzów Wlkp. KPG podjęła decyzję o zorganizowaniu 
Zjazdu Delegatów Naszej Organizacji 29-30.12.2021 r. Miejsce Zjaz-
du wybierze Prezydium KPG 
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12.Turniej Bowlinga. Po rocznej przerwie ponownie podejmiemy się 
organizacji Turnieju Bowlinga na „Słowiance” w Gorzowie Wlkp. -
4.12.2021 r. 
13.Zapomogi losowe. Komisja udzieliła jednej zapomogi losowej. 
Korzystając z obecności Członków Zarządu Operatora i Serwisu 
zebrani skorzystali z możliwości zadawania pytań zaproszonym go-
ściom. Pytania dotyczyły: - wykorzystania zaległych urlopów, floty 
samochodowej, zakupu sprzętu IT, odbierania poczty służbowej 
na komputerach związkowych i SIP, szkoleń e-learning, fikcyj-
nych szkoleń BHP, przyszłości ośrodka szkoleniowego w Zdroisku, 
budowy nowej siedziby Rejonu Dystrybucji Gorzów i wyjazdu z 
ul. Energetyków, budżetu Oddziałów Dystrybucji, opodatkowania 
posiłków regeneracyjnych, obostrzeń związanych z pandemią. 
 

17.11.2021 Sasin- NABE  
powstanie na początku 2022 roku. 

Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin poinformował, że 
rząd finalizuje rozmowy ze stroną społeczną w sprawie NA-
BE, która powstać ma na początku 2022 roku. – Potem jesz-
cze potrzebna będzie notyfikacja w Komisji Europejskiej. 
" Nie mamy innego wyjścia, jak iść w tym kierunku. To, że po-
wstał projekt NABE nie wynika z naszych chęci dokonywania 
zmian strukturalnych w obszarze energetyki dla samych zmian, 
ale to jest konieczność dostosowywania się do polityki klima-
tycznej Unii Europejskiej i konieczności transformacji energe-
tycznej, również przeprowadzania dużych inwestycji przez spółki 
Skarbu Państwa, które nie są w stanie inwestycji w obszary 
czystej energetyki dokonywać, mając obciążenie w postaci ener-
getyki węglowej. Ten projekt musi być zrealizowany" – powie-
dział minister Sasin w rozmowie w Polską Agencją Prasową. 
"Finalizujemy w tej chwili rozmowy ze stroną społeczną, ono 
jest w zasięgu ręki w tej chwili i nic nie będzie stało na przeszko-
dzie, żeby ten proces sfinalizować. To powinno nastąpić na po-
czątku przyszłego roku jeśli chodzi o działania, które podejmu-
jemy tutaj. Jest jeszcze kwestia notyfikacji w Komisji Europej-
skiej i tam już trudno zarysowywać jakieś terminy. Jestem prze-
konany, gdyż pierwsze rozmowy na to wskazują, że po stronie 
KE jest zrozumienie, że nasze działania są konieczne" – zazna-
czył. 
Projekt transformacji sektora energetycznego przewiduje 
nabycie przez Skarb Państwa od PGE, Enei i Tauronu 
wszystkich aktywów związanych z wytwarzaniem energii w 
elektrowniach zasilanych węglem kamiennym i brunatnym, w 
tym spółek serwisowych świadczących usługi na ich rzecz. 
Wśród nabywanych aktywów znajdą się również kopalnie wę-
gla brunatnego, a przedmiotem wydzielenia nie będą aktywa 
ciepłownicze. 
Nabycie ma być poprzedzone reorganizacją wewnętrzną koncer-
nów energetycznych, procesem due diligence i wyceny wydziela-
nych aktywów. Skarb Państwa ma dokonać integracji nabytych akty-
wów w ramach jednego podmiotu, a integratorem ma być PGE 
GiEK, która będzie działać pod nazwą Narodowa Agencja  
Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). 

18.11.2021 Nowa  
ustawa podatkowa  

od 2022 r. 
 

Prezydent Andrzej Duda 16.11.2021 podpi-
sał ustawę o zmianach podatkowych przewi-

dzianych w Polskim Ładzie.  Zgodnie z nią kwota wolna od podat-
ku w PIT wzrośnie z 8 tys. do 30 tys. zł, a opodatkowane stawką 32 
proc. będą dochody powyżej 120 tys. zł. ( do tej pory było 85 528 
zł.) Prezydent podpisał też ustawę o gwarantowanym kredycie 
mieszkaniowym, która również jest częścią Polskiego Ładu. 
Zmiany podatkowe są efektem zmiany ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych oraz niektórych innych ustaw. 
Katalog zwolnień z podatku dochodowego 
Wskazano także na rozszerzenie katalogu zwolnień od podatku do-

chodowego od osób fizycz-
nych o określone przychody. 
Zgodnie z informacją ulgi 
obejmą: 
-przychody podatnika, który 
przeniósł miejsce zamieszka-
nia na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej; 
-przychody podatnika, który w 
roku podatkowym w stosunku 
do co najmniej czworga dzie-
ci wykonywał władzę rodzi-
cielską, pełnił funkcję opie-
kuna prawnego, jeżeli dziec-
ko z nim zamieszkiwało, lub 
sprawował funkcję rodziny 
zastępczej; 
-przychody otrzymane przez 
podatnika po ukończeniu 60. 
roku życia w przypadku ko-
biety i 65. roku życia w przy-
padku mężczyzny, który mi-
mo nabycia uprawnień eme-
rytalno-rentowych nie korzy-
sta z nich. 

Zmiany, z pewnymi wyjątkami, mają wejść w życie 1 stycznia 
2022 r. 

Gwarantowany kredyt mieszkaniowy 
Zgodnie z ustawą o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym 
państwo za pośrednictwem BGK będzie gwarantować do 20 proc. 
kwoty kredytu, nie więcej jednak niż 100 tys. zł. BGK będzie jedno-
razowo spłacał część gwarantowanego kredytu mieszkaniowego w 
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związku z urodzeniem się dziecka. Będzie to tzw. spłata rodzinna, 
która wyniesie 20 tys. zł w przypadku powiększenia gospodarstwa 
domowego o drugie dziecko i 60 tys. zł w przypadku powiększenia 
gospodarstwa domowego o trzecie albo kolejne dziecko. 
Kredyt będzie udzielany na minimum 15 lat w walucie polskiej. 
Ustawa zawiera ponadto mechanizmy, które mają ograniczać ryzyko 
stymulowania wzrostu cen mieszkań. Będzie to wprowadzenie maksy-
malnego limitu ceny (w tym wkładu budowlanego) w przeliczeniu na 
1 m kw. powierzchni użytkowej finansowanego mieszkania. Drugim z 
możliwych do zastosowania mechanizmów będzie upoważnienie dla 
Rady Ministrów pozwalające obniżyć, w rozporządzeniu, wysokość 
współczynników wpływających na ustawowe limity cenowe. 
Ustawa przewiduje też stworzenie w BGK Rządowego Funduszu 
Mieszkaniowego. 

19.11.2021 PGE, Tauron i Enea wspólnie 
 wybudują morskie farmy na Bałtyku 

Polska Grupa Energetyczna, Tauron Polska Energia oraz Enea 
łączą siły w obszarze morskiej energetyki wiatrowej. 
Największe polskie koncerny energetyczne planują rozwijać cztery 
morskie projekty wiatrowe na Bałtyku, nadając tempo transformacji 
energetycznej w kraju. PGE Polska Grupa Energetyczna podpisała 
z Tauronem Polską Energią oraz Eneą warunkowe umowy sprze-
daży udziałów w czterech spółkach projektowych, których zada-
niem będzie pozyskanie pozwoleń lokalizacyjnych na budowę 
farm offshore w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Mo-
rzu Bałtyckim.     
Morski wiatr napędzi polską energetykę zeroemisyjną. "Cieszę się, 
że spółki z udziałem Skarbu Państwa potrafią ze sobą współpracować 
przy tak ważnym projekcie, jak budowa morskich farm wiatrowych 
na Bałtyku. Powodzenie transformacji energetycznej bez tych dzia-
łań mogłaby stanąć pod znakiem zapytania. Liczę na jak największy 
udział polskich firm w tym istotnym z punktu widzenia polskiej go-
spodarki przedsięwzięciu" – podkreśla Wicepremier Jacek Sasin, 
Minister Aktywów Państwowych. 
PGE, Tauron i Enea, dostrzegając wartość sektora morskiej energe-
tyki wiatrowej dla rozwoju polskiej gospodarki oraz zwiększenia stop-
nia bezpieczeństwa energetycznego Polski, podpisały list intencyjny 
18 stycznia br., wyrażając tym samym wolę współpracy przy przy-
szłych projektach morskich farm wiatrowych. 
"Intencją listu podpisywanego w styczniu 2021 r. z 
Tauronem i Eneą było zacieśnienie współpracy kon-
cernów energetycznych w obszarze morskiej energe-
tyki wiatrowej. Dzisiaj ta intencja staje się faktem – 
wspólnie będziemy ubiegać się o stosowne pozwole-
nia i w kolejnych krokach rozwijać cztery projekty na 
Morzu Bałtyckim – trzy wspólnie z Eneą i jeden we 
współpracy z Tauronem. Pozyskanie kolejnych loka-
lizacji na Bałtyku i wspólny rozwój morskiej energe-
tyki wiatrowej przyspieszy tempo transformacji ener-
getycznej Polski" – mówi Wojciech Dąbrowski, 
prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycz-
nej. 
Motywacją do podjęcia wspólnych działań jest uzy-
skanie efektu synergii przy podejmowaniu wspól-
nych inwestycji w obszarze morskiej energetyki 
wiatrowej. Wspólne działania pomiędzy Spółkami są 
uzasadnione między innymi dużą konkurencją rosną-
cej liczby podmiotów chcących pozyskać pozwolenia 
lokalizacyjne i rozwijać energetyczne projekty wiatro-
we na obszarze Polskiej Wyłącznej Strefy Ekono-
micznej Morza Bałtyckiego. 
"Rozwój morskiej energetyki wiatrowej ma kluczowe 
znaczenie dla osiągniecia naszych celów w zakresie 

transformacji miksu wytwórczego TAURONA. Zdajemy sobie spra-
wę, że bez farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim, zastąpienie źródeł 
węglowych będzie praktycznie niemożliwe – mówi Artur Michałow-
ski, p.o. prezesa zarządu Tauron Polska Energia. – Bałtyk ze wzglę-
du na swoje doskonałe warunki dla rozwoju energetyki wiatrowej, 
stał się miejscem rywalizacji największych światowych firm energe-
tycznych. Wspólne działania polskich koncernów poprawiają naszą 
pozycję wyjściową w tej batalii i pozwalają z optymizmem patrzeć na 
jej wynik" – dodaje prezes Michałowski. 
"Grupa Enea mocno stawia na energetykę przyszłości, w tym mor-
skie farmy wiatrowe. Wspólne działania i połączenie sił największych 
polskich grup energetycznych przy rozwoju offshore wind to właści-
wy kierunek. Dzięki podpisanej umowie zwiększamy nasze szanse na 
inwestycje w najefektywniejsze dziś źródła odnawialnej energii. Mo-
rze Bałtyckie daje nam ogromne możliwości rozwoju energetyki wia-
trowej. Współpracując możemy lepiej wykorzystać ten potencjał, 
dzięki czemu Polska ma szansę zyskać miano lidera w rozwoju pro-
jektów offshore na Bałtyku" – podkreśla Paweł Szczeszek, prezes 
zarządu Enei. 
Podpisane umowy są umowami warunkowymi. Zgoda UOKiK jest 
jedynym warunkiem zawieszającym dla obu umów przedwstęp-
nych. Wniosek do Prezesa UOKiK o koncentrację spółki PGE z 
Eneą został złożony 5 lipca 2021 r. Wniosek do Prezesa UOKiK o 
koncentrację spółki PGE z Tauron Polska Energia został złożony 
28 października 2021 r. Aktualnie oba wnioski są procedowane przez 
Urząd.  

19.11.2021 Enea Operator wprowadza 
 obostrzenia pandemiczne. 

W minionym tygodniu 82  Pracowników naszej Grupy otrzymało 
pozytywne wyniki testu na koronawirusa. Do tej pory w całej Gru-
pie zachorowały 3172 osoby 
Sytuacja w Enea Operatorze: 
Liczba Pracowników objętych kwarantanną -12 Aktualna liczba 
Pracowników ze stwierdzonym zakażeniem- 19. Liczba Pracowni-
ków ze stwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 od początku pan-
demii:   894 
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22.11.2021 Mali 
sprzedawcy prądu w 
tarapatach. Część już 

straciła  
koncesje 

Gwałtowny wzrost cen ener-
gii na giełdzie stawia pod 
ścianą krajowych sprzedaw-
ców prądu, którzy mają pro-

blem z realizacją zobowiązań wobec swoich klientów.  
Regulator rynku (Urząd Regulacji Energetyki URE) w tym roku 
odebrał już koncesje na sprzedaż prądu pięciu firmom z powodu 
ich kłopotów finansowych, a kolejne postępo-
wania są w toku. Serię upadłości dostawców 
energii obserwujemy też w innych europej-
skich krajach. 
Energia elektryczna w rocznych kontraktach na 
rynku hurtowym kosztuje obecnie ponad 450 zł 
za megawatogodzinę. To o 75 proc. więcej niż 
na początku tego roku. 
Sprzedawcy, którzy nie zabezpieczyli energii dla 
klientów po niższej cenie, mogą mieć problem z 
realizacją już podpisanych kontraktów  
Prezes URE wydał jak dotąd pięć decyzji o 
cofnięciu koncesji na obrót energią z uwagi na 
trudną sytuację finansową firmy. Kolejnych 
pięć postępowań jest w toku.Dla porównania, 
w całym 2020 r. z tego samego powodu prezes 
URE odebrał zaledwie dwie koncesje. 
Firmy nie będą mogły przenieść wszystkich 
kosztów na odbiorców indywidualnych, dlate-
go to głównie mały i średni biznes będzie mu-
siał udźwignąć ciężar rosnących cen energii – 
przekonują eksperci 
Rosnące ceny energii uderzają nie tylko w odbiorców prądu, ale też 
w sprzedawców. Zwłaszcza tych mniejszych, niezwiązanych z wiel-
kimi koncernami energetycznymi  , którzy nie są w stanie dostar-
czyć klientom energii po ustalonych wcześniej cenach znacznie 
niższych, niż obserwowane dziś na giełdzie. W branży rosną więc 
obawy o falę upadłości najsłabszych finansowo dostawców energii. 
Część z nich już straciła koncesje. 
To może być początek całej serii upadłości sprzedawców energii.  
Polski rynek nie jest odosobniony. Ceny energii rosną bowiem w 
całej Europie, a w ostatnich tygodniach o fali bankructw sprze-
dawców prądu głośno było m.in. w Wielkiej Brytanii. 
Klient nie zostaje na lodzie 
Bankructwo lub utrata koncesji przez firmę sprzedającą energię 
nie oznacza, że klient pozostaje bez prądu. W takiej kryzysowej 
sytuacji obowiązki dotychczasowego dostawcy przejmuje sprzedaw-
ca rezerwowy. Dzieje się to automatycznie, bez konieczności podej-
mowania działań przez samego klienta. Zazwyczaj jednak ceny ener-
gii w ramach sprzedaży rezerwowej są wyższe niż średnia rynko-
wa. Dlatego w interesie odbiorcy jest jak najszybszy przegląd ofert 
firm konkurencyjnych i ewentualny wybór nowego sprzedawcy. 
Menedżerowie firm, pełniących funkcję sprzedawców rezerwo-
wych, są jednak pełni obaw. Przy dużej skali takich nowych klien-
tów, narzuconych im z góry, sami mogą bowiem popaść w kłopoty. 
Taryfy w ramach sprzedaży rezerwowej nie zrekompensowałyby im 
bowiem kosztów zakupu energii dla nowej grupy odbiorców po 
obecnych, bardzo wysokich cenach na rynku hurtowym. 

  

23.11.2021 Wigilia 2021 
i 7 styczeń 2022  
wolne od pracy. 

 
W październiku 2012 r. Solidar-
ność wywalczyła oddawanie 
dnia wolnego za święta przypa-
dające w soboty. Trybunał Kon-
stytucyjny przyznał  Nam rację i 

zmienił decyzję rządzącej wtedy  koalicji PO i PSL  ( 2011 roku 
ówczesna ekipa rządząca Polską zdecydowała o nieoddawaniu 
dnia wolnego , argumentując to przywróceniem do kalendarza 
wolnego święta – Trzech Króli !!!). 
Na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego co roku wspól-

nie z pracodawcami uzgadniamy dni wolne za święta, które przy-
padają w sobotę. 
Przypominamy, że pod koniec 2020 r. Związki Zawodowe i Zarzą-
dy  Spółek GK Enea podpisały  uzgodnienia w sprawie nominalne-
go czasu pracy w 2021 roku. Uzgodniono między innymi  dzień 
wolny za 25 grudnia 2021r. (Boże Narodzenie) -24 grudzień  
2021 r. (wigilia). 
Obecnie trwają uzgodnienia w GK Enea w temacie oddania dnia wol-
nego za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 r. W większo-
ści Spółek uzgodniono już, że wolne odbierzemy w piątek 7 stycz-
nia (dzień po święcie Trzech Króli). Szykuje się kolejny długi 
weekend  od 6 do 9 stycznia 2022 r. 
Życzymy miłego wypoczynku w gronie rodzinnym. 
 

25.11.2021 NABE-porozumienie w PGE  
w Tauronie wrze. 

Przedstawiciele PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna 
parafowali ze stroną związkową porozumienie w sprawie warun-
ków przekształcenia tej spółki w Narodową Agencję Bezpieczeń-
stwa Energetycznego (PGE), która przejmie od innych koncernów 
ich aktywa węglowe. 
Parafowane porozumienie przewiduje ochronę pracowników wchła-
nianych przez NABE z tych spółek. Pracodawcy mają zobowiązać 
się, że będą w tym procesie stosować obowiązujące przepisy, a 
szczególnie zapisy umowy społecznej rządu z górnikami (tam 
m.in. o gwarancjach zatrudnienia i indeksacji wynagrodzeń w 
następnych latach), porozumień zbiorowych, układów zbiorowych 
pracy, regulaminów wynagrodzenia, a także regulaminów zakła-
dowych funduszy świadczeń socjalnych. 
Pracodawcy deklarują również, że nie zmienią warunków zatrudnie-
nia z przyczyn niedotyczących pracowników, zmianie nie ulegną 
również zakładowe umowy zbiorowe.  
Strony zobowiązują się umożliwić pracodawcom nie będącym stroną 
niniejszego porozumienia, którzy po dniu wejścia w życie niniejszego 
porozumienia zostaną objęcie Procesem Przygotowawczym – przystą-
pienie do porozumienia. 
"Spółki energetyczne są w stałym kontakcie z reprezentatywnymi 
przedstawicielami organizacji związkowych. Dokument dotyczący 
transformacji sektora elektroenergetycznego jest już po konsulta-
cjach i czeka na dalszy tok prac rządowych "- powiedział WNP.PL 
Karol Manys, rzecznik Ministerstwa Aktywów Państwowych. 
 
W Tauronie wrze. 
"Przedstawiciele strony społecznej z grupy Tauron nie podpisali się 
pod żadnym dokumentem dot. powstania Narodowej Agencji Bezpie-
czeństwa Energetycznego. Pod dokumentem są podpisy tylko związ-
kowców z grupy PGE, a to jest niepoważne" - mówi WNP.PL  Bog-
dan Tkocz, wiceprzewodniczący Komitetu protestacyjno-
strajkowego w grupie Tauron, przedstawiciel Solidarności. 
Związkowcy z Taurona zwracają uwagę, że od kilku miesięcy 
spółka nie ma prezesa, co nie ułatwia rozmów ws. transformacji 
energetyki.  
Do mediów wyciekł tekst porozumienia dotyczącego "przejścia 
zakładów pracy lub ich części dokonywanych w ramach przygotowa-
nia procesu transformacji sektora elektroenergetycznego i branży 
górnictwa węgla kamiennego, wydzielenia wytwórczych i wydobyw-
czych aktywów węglowych ze spółek z udziałem skarbu państwa". 
Projekt transformacji sektora energetycznego przewiduje nabycie 
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przez Skarb Państwa od PGE, Enei i Tauronu wszystkich akty-
wów związanych z wytwarzaniem energii w elektrowniach zasila-
nych węglem kamiennym i brunatnym. Wśród nabywanych akty-
wów znajdą się również kopalnie węgla brunatnego, a przedmio-
tem wydzielenia nie będą aktywa ciepłownicze. 
Nabycie ma być poprzedzone reorganizacją wewnętrzną koncernów 
energetycznych, procesem due diligence i wyceny wydzielanych 
aktywów. Skarb Państwa ma dokonać integracji nabytych akty-
wów w ramach jednego podmiotu, a integratorem ma być PGE 
GiEK, która będzie działać pod nazwą Narodowa Agencja Bezpie-
czeństwa Energetycznego (NABE). 
 

26.11.2021 Rząd przyznaje rację  
Solidarności. Będzie obniżka  

opodatkowania energii,  
paliwa i gazu. 

Zmniejszenie opodatkowania energii to realizacja postulatu śląsko
-dąbrowskiej Solidarności. "Szkoda jednak, że nie został on zreali-
zowany w całości" – mówi przewodniczący Dominik Kolorz. Obniż-
ka VAT-u i akcyzy na energię elektryczną jest jednym z głównych 
elementów tzw. „Tarczy Antyinflacyjnej” ogłoszonej 25 listopada 
przez premiera Mateusza Morawieckiego. 
Zgodnie z założeniami „Tarczy Antyinflacyjnej” od stycznia podatek 
VAT na energię elektryczną ma zostać obniżony z obecnych 23 
proc. do 5 proc. na trzy miesiące. Całkowicie zniesiona ma zostać 
też akcyza na energię dla gospodarstw domowych. 
Postulat obniżenia opodatkowania energii został zgłoszony w stanowi-
sku przyjętym 14 października przez Walne Zebranie Delegatów 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność. W dokumencie 
skierowanym do premiera Mateusza Morawieckiego związkowcy 
wskazali wówczas, że stawka VAT na energię elektryczną należy w 
Polsce do najwyższych w Unii Europejskiej. Z kolei obniżka opo-
datkowania będzie rozwiązaniem znacznie lepszym niż jakiekolwiek 
rekompensaty za wzrost cen prądu. 
"Pan premier prezentując „Tarczę Antyinflacyjną”, przyznał nam 
rację. Dobrze, że rząd w końcu nas posłuchał. Niestety jest też łyżka 
dziegciu w tej beczce miodu. VAT na energię ma zostać obniżony 
tylko na 3 miesiące. My proponowaliśmy bezterminową obniżkę. Nic 
przecież nie wskazuje na to, że za kwartał kryzys energetyczny w 
Europie się skończy i prąd stanieje" – wskazuje Dominik Kolorz 
Prezentując „Tarczę Antyinflacyjną”, szef rządu zapowiedział rów-
nież działania na rzecz zmiany systemu handlu uprawnieniami do 
emisji CO2, które są częścią polityki klimatycznej Unii Europejskiej. 
"Będę zgłaszał ten postulat na najbliższej Radzie Europejskiej" – 
powiedział premier Morawiecki podczas  konferencji prasowej, która 
odbyła się 25.11.2021 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
Wniosek dotyczący reformy systemu handlu uprawnieniami do 
emisji CO2 również był zawarty w stanowisku WZD śląsko-
dąbrowskiej Solidarności – Od początku 2018 roku cena pozwolenia 
na emisję 1 tony CO2 wzrosła z 8 euro do ponad 60 euro. Obecnie 
postulowana przez nas głęboka rewizja polityki klimatyczno-
energetycznej UE staje się absolutną koniecznością – napisano w 
stanowisku WZD. 
"Po wielu miesiącach uległości wobec szaleństw unijnej polityki 
klimatycznej, rząd wreszcie zaczyna się budzić. Najwyższy czas. Po 
raz kolejny okazuje się, że to my, związkowcy, mieliśmy rację. W 
działaniach na rzecz zmiany tej skrajnie szkodliwej polityki, pan 
premier może liczyć na wszelkie możliwe wsparcie z naszej strony" – 
zaznacza Dominik Kolorz. 

Innymi elementami zaprezentowanej 25 listopada „Tarczy Anty-
inflacyjnej” ma być m.in. obniżenie akcyzy na paliwa od 20 grud-
nia na 5 miesięcy oraz obniżka podatku VAT na gaz ziemny z 23 
proc. do 5 proc. w pierwszym kwartale przyszłego roku. Rząd pla-
nuje też oszczędności w administracji publicznej oraz wprowadze-
nie „dodatku osłonowego” w rocznej wysokości od 400 do 1150 zł, 
który ma otrzymać 5 mln gospodarstw domowych. Łącznie koszt 
„Tarczy Antyinflacyjnej” dla budżetu ma wynieść ok. 10 mld zł. 
 

29.11.2021 Jak Polska i Europa  
walczą o niższe ceny energii. 

Cała Europa zmaga się ze znacznym wzrostem cen energii 
Obniżone stawki VAT, dopłaty do rachunków i zamrażanie 
cen - to najczęstsze metody wsparcia odbiorców. Tak wynika z 
zestawienia firmy doradczej Crido, które uwzględnia kilkana-
ście krajów. 

Zestawienie, sporządzone przez firmę Crido, obejmuje - oprócz Pol-
ski - 15 europejskich państw, które wprowadziły lub planują 
wprowadzenie różnych środków wsparcia dla odbiorców energii. 
-W Czechach od 1 listopada do końca roku rząd odstąpił od naliczania 
VAT od energii elektrycznej i gazu. Planuje się przedłużenie tego 
rozwiązania na 2022 rok. 
-We Włoszech ceny gazu zostały zamrożone, a do końca roku można 
stosować obniżoną, 5 proc. stawkę VAT dla gazu. Z kolei Holandia w 
przyszłym roku planuje m.in. zwiększenie do 230 euro standardowej 
obniżki podatku od energii. 
-W Hiszpanii do końca roku obowiązuje obniżona z 5 proc. do 0,5 
proc. akcyza na prąd, a stawka VAT dla konsumentów energii spadła z 
21 do 10 proc. Dodatkowo rząd zwolnił z płacenia VAT od wyprodu-
kowanej energii elektrycznej. 
-W Macedonii Północnej do 30 czerwca 2022 roku odbiorcy płacą 5 
proc. VAT od energii elektrycznej, do połowy 2023 roku ma obowią-
zywać stawka 10-proc., a potem - standardowa, 18-proc. 
-Wielka Brytania ma fundusz dopłat na energię w wysokości 500 
mln funtów. 
-W Estonii obowiązują 50-proc. dopłaty do opłat pobieranych przez 
dostawców energii. Rozważa się też obniżkę VAT na energię elek-
tryczną z 20 do 9 proc 
-W Belgii rozszerzone zostało grono uprawnionych z tzw. taryfy so-
cjalnej na energię elektryczną. 
-Francja zamroziła ceny energii elektrycznej, a w grudniu planuje 
wypłacić po 100 euro odbiorcom o miesięcznych dochodach poniżej 2 
tys. euro. 
-Na Łotwie od 2022 roku mniej zamożne gospodarstwa domowe będą 
dostawać miesięcznie 15-20 euro pomocy na opłacenie rachunków. 
-Litwa od przyszłego roku wprowadza ograniczenia podwyżek za 
ciepło i możliwość rozłożenia na 5 lat rachunków na gaz. Na Litwie 
rozważa się też wprowadzenie 5-proc. VAT na prąd i ciepło. 
-W Niemczech od przyszłego roku znacząco spadnie tzw. EEG-
Umlage, czyli opłata OZE - z 6,5 do 3,7 euro za kilowatogodzinę 
(kWH). Rozważa się też całkowite odstąpienie od pobierania tej  
opłaty. 
-Na Cyprze obowiązuje obniżona z 19 do 5 proc. stawka VAT na prąd 
dla wybranych grup. 
-W Grecji gospodarstwa domowe dostają miesięcznie tytułem wyrów-
nania 18 euro za pierwsze 300 kWh zużywanych miesięcznie, przy 
czym odbiorcy korzystający z taryfy socjalnej dostają 24 euro. 
-Natomiast Rumunia administracyjnie określiła ceny prądu i gazu, a 
gospodarstwa zużywające miesięcznie do 350 kWh energii elektrycz-

(Ciąg dalszy ze strony 10) 
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nej lub do 200 m3 gazu będą dostawać dopłaty. Środki te mają działać 
do 31 marca 2022 roku 
W Polsce jednym z elementów zaprezentowanego dziś pakietu antyin-
flacyjnego jest tzw. dodatek osłonowy, który ma zrekompensować 
rosnące koszty energii elektrycznej i podstawowych produktów 
spożywczych. Skorzystać ma z niego ponad 5 milionów gospo-
darstw domowych. 
Zgodnie z informacjami kancelarii premiera o możliwości uzyskania 
dodatku osłonowego będzie decydować kryterium dochodowe go-
spodarstw domowych. Dopłata w wysokości 400 zł w skali roku 
zostanie skierowana do gospodarstw domowych jednoosobowych o 
dochodach do 2100 zł miesięcznie. Dopłatę w kwocie 600 zł w skali 
roku uzyskają gospodarstwa domowe 2-3 osobowe o dochodach do 
1500 zł na osobę miesięcznie. 
Dopłata 850 zł będzie przysługiwać gospodarstwom domowym 4-5 
osobowym o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie. Dopłatę 
1150 zł w skali roku dostaną gospodarstwa domowe 6. osobowe i 
większe o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie. 
Wypłata pieniędzy będzie odbywała się w dwóch ratach w 2022 r. 

 

30.11.2021 Enea S.A.  
ma nowego  

wiceprezesa ds.  
strategii i rozwoju 

 
Rada Nadzorcza Spółki powołała Lecha 
Adama Żaka na stanowisko członka zarzą-
du ENEA S.A. ds. strategii i rozwoju. 
Lech Żak jest absolwentem kierunku Elek-
troenergetyka na Wydziale Elektrycznym 
Politechniki Poznańskiej. Ukończył również 
m.in. kierunkowe studia podyplomowe w 

Szkole Głównej Handlowej, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i 
Wielkopolskiej Szkole Biznesu. Związany z branżą energetyczną 
od ponad 40 lat, przeszedł wszystkie szczeble doświadczenia zawo-
dowego, od zadań inżynierskich po menedżerskie. Był m.in. pierw-
szym prezesem Enei Operatora. W swojej bogatej karierze zawodo-
wej był również prezesem Elektrowni Połaniec. Posiada wszelkie 
uprawnienia zawodowe niezbędne w elektroenergetyce, jest autorem 
innowacyjnych rozwiązań z zakresu organizacji i finansowania projek-
tów typu ESCO oraz wzorów użytkowych z dziedziny energetyki. 
Umiejętności zawodowe przekłada także na społeczną pracę w sto-
warzyszeniach branżowych, m.in. w Stowarzyszeniu Elektryków 
Polskich. 

30.11.2021 Obradował Zarząd Regionu Gorzów 
NSZZ Solidarność 

 
W siedzibie związku w Gorzowie Wlkp. na kolejnym w tym roku 
zebraniu spotkali się  członkowie Zarządu Regionu Gorzów NSZZ 
Solidarność (ZR G). Spotkanie odbyło się w reżimie sanitarnym 
związanym w 4 falą pandemii koronawirusa. Minionej doby w 
Polsce z powodu Covid 19 zmarło 526 osób z czego w Naszym Wo-
jewództwie 11 . 
Tematy poruszane podczas zebrania: 
1 Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego zebrania ZRG 
(19.10.2021) 
2.Manifestacja w obronie suwerenności energetycznej Polski w 
Luksemburgu 22.10.2021. Decyzja Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej  dotycząca zamknięcia z dnia na dzień Kopalni 
Węgla Brunatnego w Turowie jest nie do przyjęcia, stwarza zagro-
żenia dla zdrowia i życia Polaków. Krzysztof Gonerski i Roman 
Grochowski zdali relację z ponad 2 tysięcznej manifestacji w 
 Luksemburgu.  

3. 103 rocznica Odzyskania Niepodległości . Waldemar Rusakie-
wicz zrelacjonował obchody Święta w Gorzowie Wlkp. podzięko-
wał wszystkim, którzy włączyli się w organizację Święta w naszym 
Mieście. Tylko dzięki Solidarności obchody te miały godny cha-
rakter. Krzysztof Hańbicki zrelacjonował swój udział w 10 Marszu 
Niepodległości w Warszawie. 
 
4. Sytuacja w zakładach pracy Regionu.-W.Rusakiewicz zapoznał 
zebranych z sytuacją w Urzędzie Miejskim w Drezdenku (trwa 
tam spór zbiorowy) oraz w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gorzo-
wie Wlkp . Sytuacja w Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. 
Artur Lewy przedstawił działania Solidarności w Szpitalu w celu 
podwyższenia wynagrodzeń dla Pracowników niemedycznych. -
Sytuacja w Oświacie. R.Grochowski podsumował działania Solidar-
ności w celu realizacji porozumienia z 2019 r. Spotkania z udzia-
łem Prezydenta, Premiera i Ministra Oświaty dają nadzieję na zała-
godzenie sporu. -Sytuacja w energetyce. K.Gonerski zapoznał zebra-
nych z problemami sektora energetycznego. Wprowadzany przez UE 
tak zwany „zielony ład”, polityka gazowa Rosji, oraz opłaty za 
CO2 doprowadziły do drastycznego wzrostu cen wszystkich nośni-
ków energii, a co za tym idzie do bardzo wysokiej inflacji. Bezkry-
tyczne przyjmowanie przez Rząd RP doprowadzi do zagrożenia 
bezpieczeństwa energetycznego Polski. 
 
5.Obchody 40 rocznicy  wprowadzenia stanu wojennego w Gorzo-
wie Wlkp. W.Rusakiewicz zaprosił wszystkich na Mszę Świętą w 
intencji ofiar Stanu Wojennego ( 13.12. 2021 godz. 16.30 Katedra) 
oraz na spotkanie okolicznościowe 16.12.2021 godz. 12.00 przed 
tablicą upamiętniającą pacyfikację Gorzowskiego Ursusa. 
 

6. Sprawy różne wolne wnioski: -
Wspólne posiedzenie ZRG i Regionu 
Zielonogórskiego NSZZ Solidarność 
planowane jest 5 stycznia 2022 r. w 
Paradyżu. W. Rusakiewicz poinformo-
wał o roztrzygnięciu konkursu na na-
jaktywniejszego Społecznego Inspek-
tora Pracy w Regionie. Laureatem 
konkursu został Bernard Szerwiński -
GRATULUJEMY. 
Zgodnie z ustaleniami z ostatniego ze-
brania ZRG na dzisiejsze obrady  
został zaproszony Wojewoda Lubuski 
Władysław Dajczak.  

Wojewoda przyjął zaproszenie , ale na zebranie nie dotarł… 
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XI  1993 r. Odsłonięcie poświęcenie pomnika Orląt Lwowskich w Gorzowie. 
 

-9,12 zł.–wartość akcji Enea na dzień 1.12.2021 r. godz. 11.50 

-5,5 %- stopa bezrobocia w październiku  2021 r. wobec 5,6 %    
         we wrześniu. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła   
          910,9 tys. osób i była o 23,8 tys. osób niższa niż w końcu  
           września oraz o 107,5 tys. osób niższa niż przed rokiem.  

-7,7  % -inflacja w listopadzie 2021 - rok do roku.  
-76,35  euro- cena uprawnień do emisji CO 2 z 1.12.2021   
               godz. 11,55 
-570 mln. zysku wypracowała GK Enea w III kwartale 2021 r. 

             1 332 mln zł. zysk netto wypracowała GK Enea za  
               III kwartały 2021 r.  
-z 8 tys. do 30 tys. zł. wzrośnie kwota wolna od podatku w  
                                    2022 r.  

-z 85 528 zł. do 120 tys. zł. wzrośnie próg dochody opodatkowa  
                 ny najniższym 17 % podatkiem dochodowym w 2022 r. 
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