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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
2.12.2021 Piotr Pyzik nowy pełnomocnik rządu 

ds. transformacji spółek energetycznych 

Piotr Pyzik został powołany na pełnomocnika rządu do spraw 
transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego. Akt 
powołania wręczył wicepremier Jacek Sasin 
Do zadań pełnomocnika należy m.in. przygotowanie i realizacja 
koncepcji transformacji energetyki i górnictwa, inicjowanie, koor-
dynowanie i monitorowanie działań z tym związanych wynikają-
cych z ww. koncepcji oraz opiniowanie projektów dokumentów 
rządowych, w tym projektów aktów prawnych, które mają znacze-
nie dla kształtowania polityki państwa w zakresie energetyki i 
górnictwa. 
Na podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych 
Piotr Pyzik został powołany w listopadzie bieżącego roku. Jest absol-
wentem Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amery-
kanistyki w Warszawie. W 2011 r. uzyskał na tej uczelni licencjat z 
dyplomacji i stosunków międzynarodowych. Od 2001 roku członek 
Prawa i Sprawiedliwości, współzałożyciel struktur partii w woje-
wództwie śląskim. Jest byłym posłem PiS-u z Gliwic. 

3.12.2021 Polska pół roku bez prądu w 2030 r.? 
Jeśli do 2030 r. wyłączymy wszystkie nierentowne elektrownie 
węglowe, a w ich miejsce nie powstaną nowe jednostki produkujące 
podobną ilość prądu, to będzie go brakować przez prawie 4 tys. 
godzin 
Europejska organizacja operatorów przesyłowych energii elek-
trycznej ENTSO-E opublikowała właśnie European Resource 
Adequacy Assessment (ERAA) 2021. To obszerna analiza wystar-
czalności systemów elektroenergetycznych w latach 2025 i 2030, w 
miarę ich ewolucji, wyznaczanej obecnymi i przyszłymi regulacjami. 
Jak zastrzegają sami autorzy, ERAA nie powinno być interpretowa-
ne jako próba przewidzenia stopnia bezpieczeństwa danego syste-

mu. ERAA nie przewiduje przyszłości, ale raczej identyfikuje poten-
cjalne problemy w systemie, dzięki czemu można im zawczasu za-
pobiec - zastrzegają twórcy raportu. 
Algorytmy analizują mnóstwo czynników, z pogodą i najróżniejszy-
mi awariami włącznie. To co z nich wychodzi, to przede wszystkim 
LOLE danego systemu w zadanych warunkach. Pod tym skrótem, 
oznaczającym Loss of Load Expectation ukrywa się szeroko stoso-
wany w Europie wskaźnik niezawodności. Oznacza przewidywaną 
liczbę godzin w roku, w których - przy określonych warunkach - zaso-
by dostępne w danym systemie są za małe, by pokryć aktualne zapo-
trzebowanie na energię. Polski standard niezawodności także opiera 
się o LOLE i wynosi 3 godziny na rok. Trzeba jeszcze pamiętać, że 
krajowe scenariusze ENTSO-E wzięło z obowiązujących polityk ener-
getycznych, w przypadku Polski - z PEP2040. 
Nie jest źle, jeśli tylko zignorujemy ekonomię 
Generalnie z ERAA wynika, że dzięki planowaniu, koordynacji, oraz - 
w razie potrzeby - interwencji operatorów, europejskie systemy 

mogą działać z odpowiednim marginesem bezpieczeństwa. Ale już 
w 2025 roku, w razie braku odpowiednich działań, ryzyka braku 
zasobów znacząco rosną. W dalszej perspektywie - roku 2030 - stają 
się jeszcze bardziej palące, ze względu na rosnącą ekonomiczną 
nieopłacalność eksploatacji źródeł konwencjonalnych. Ten ekono-
miczny wskaźnik jest jednak brany pod uwagę tylko w niektórych 
symulowanych scenariuszach. 
Jeżeli nie brać pod uwagę czynników ekonomicznych konwencjonal-
nej generacji, w roku 2025 nic specjalnego się nie dzieje. Poza specy-
ficznymi sytuacjami wysp Morza Śródziemnego, największe proble-
my wiszą nad Litwą (LOLE=7,5h), Finlandią (1,5h), Estonią (1h) i 
Francją (0,9h). W identycznych warunkach w 2030 r. sytuacja w tych 
krajach się poprawia, za to na czoło wysuwa się wyspiarska część 
Danii z LOLE=6,4h. Polsce w tych scenariuszach nic nie grozi. 
Mniej przyjemnie się robi przy nieco abstrakcyjnym scenariuszu bra-
ku rynków mocy i konwencjonalnej energetyce, kierującej się 
wyłącznie opłacalnością. Oznaczałoby to wyłączenie wszystkich 
nierentownych elektrowni konwencjonalnych. W takiej sytuacji w 
krajach Europy od Litwy po Francję LOLE są już w 2025 roku 
kilkugodzinne. Na czele są Czechy z 15 godzinami. Lepiej jest, jeże-
li weźmie się pod uwagę istniejące mechanizmy mocowe. LOLE spa-
dają, Czechy są nadal na czele z 13 godzinami. Co ciekawe, w obu 
tych scenariuszach wskaźnik niezawodności w Polsce jest lepszy 
niż w Niemczech. 
Najczarniejszy polski koszmar 
Polska zaczyna odstawać od reszty w scenariuszach niskiej gene-
racji konwencjonalnej. Zakłada się w nich dodatkowe ubytki wytwa-
rzania z tych źródeł, większe niż zakładają poszczególne państwa w 
swoich politykach. Konwencjonalne wytwarzanie kurczy się wtedy 
wyłącznie z przyczyn ekonomicznych. 
Na całym rozważanym obszarze ten dodatkowy ubytek wynosi w 
2025 roku prawie 22 GW. Szczególnie ważne jest to w przypadku 
Polski i jej rynku mocy. Przyjmuje się bowiem - zgodnie z unijnym 
Rozporządzeniem 2019/943 - że od lipca 2025 r. przestają działać 
wszystkie elektrownie węglowe bez kontraktów mocowych. Doty-
czy to wielu starych bloków węglowych, nowe mają kontrakty zawarte 
na 15 lat.  produkują tylko te, które zawarły je odpowiednio wcześnie, 
przed końcem 2019 roku. 
Dla Polski LOLE skacze wtedy do ponad 10 godzin. 
Katastrofalnie wygląda za to rok 2030. Europejscy operatorzy 
wskazują na ten rok w swoich planach 36 GW mocy konwencjo-
nalnych jako „niepewne”. 
W Polsce LOLE wynosi wtedy 3967 godzin, czyli niemal dokładnie 
pół roku. Oczywiście nie oznacza to, że połowę 2030 roku spędzimy 
przy świeczkach, tylko że przez połowę roku oczekuje się występo-
wania niedoboru zasobów dla pokrycia projektowanego zapotrze-
bowania na prąd. 
Węgiel wyłączymy jeśli będzie coś w zamian 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne, którym oddano głos w samym 
ERAA  uspokajają: ten ostatni najczarniejszy wariant należy trakto-
wać jako rodzaj scenariusza stress-testu. W którym wszystko, co 
pali węglem i nie ma kontraktu mocowego po 2025 r. idzie w odstaw-
kę. Bez weryfikacji, czy jest opłacalne i potrzebne systemowi. 
PSE przypomina, że zgodnie z planem do 2025 roku z polskie-
go  systemu wypadnie ok. 6 GW mocy węglowych, a do 2030 - ok. 
17 GW. 
Operator przyznaje, że wskaźnik LOLE w ostatnim scenariuszu jest 
nieakceptowalny, a wynik symulacji wskazuje, że potrzebujemy w 
Polsce modelu, zapewniającego ekonomiczne uzasadnienie funk-
cjonowania dużych mocy konwencjonalnych. Powinny się one skła-
dać z dalej działających jednostek węglowych i nowych wysoce dys-
pozycyjnych źródeł, na przykład gazowych. Skasowanie dziś działają-
cych wysokoemisyjnych źródeł będzie wykonalne tylko w przypadku 
uruchomienia adekwatnej mocy w zero- i niskoemisyjnych jednost-
kach - podkreśla PSE. 
Przypomnijmy, że poprzedni minister klimatu Michał Kurtyka 
wraz z PSE zaczęli negocjacje z Komisją Europejską w sprawie 
mechanizmu wsparcia dla elektrowni węglowych po 2025 r. wzo-
rowanego na niemieckim Early Decommissioning Mechanism. 
Poszczególne elektrownie rywalizowałyby w aukcjach o dopłatę do 
marży, ale musiałyby mieć wyznaczoną datę zamknięcia. Negocja-
cje były już bardzo zaawansowane, ale potem Ministerstwo Akty-
wów Państwowych wyskoczyło z pomysłem Narodowej Agencji 
Bezpieczeństwa Energetycznego. Zdziwiona Bruksela poprosiła 
polski rząd aby zdecydował się, czego właściwie chce. Bruksela 
poprosiła o model finansowy NABE, którego Polska nie ma i nie 
wiadomo kiedy będzie miała. 
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3.12.2021 Ceny uprawnień do emisji CO2  
stanowią ok. połowę kosztów energii w Polsce 

Ceny uprawnień do emisji CO2 stanowią ok. połowę kosztów 
energii w Polsce, to jest główna przyczyna wzrostu cen energii w 
naszym kraju - wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek 
Sasin 
Wicepremier Sasin zareagował na wpis biura Komisji Europej-
skiej w Polsce. Podkreślono w nim, że wzrost cen energii wynika 
głównie ze zwiększonego światowego popytu, a nie polityki klima-
tycznej UE.  
Przedstawienie obecnej sytuacji jako kosztów członkostwa, to 
mijanie się z prawdą - stwierdziło przedstawicielstwo KE w naszym 
kraju 
W odpowiedzi Sasin zauważył, że 70 proc. energii w Polsce wytwa-
rza się z węgla dodając, że ubolewa, iż przedstawicielstwo KE 
w Polsce tego nie wie.  
Ceny certyfikatów wzrosły rok do roku o ponad 170 proc.! (z 29 
euro do 80 euro dziś). I obecnie stanowią ok. 1/2 kosztów energii 
w Polsce. I to jest główna przyczyna wzrostu cen energii w Polsce, 
a nie wzrost cen surowca - napisał wicepremier. 
W środę szef MAP ocenił w Polsat News, że rosnące ceny energii to 
jest koszt naszego uczestnictwa w UE i unijnej polityki klimatycz-
nej. Jak mówił, powinniśmy mieć świadomość, że UE to nie tylko to, 
co nam się dobrze kojarzy, czyli fundusze europejskie, dzięki którym 
kraj jest modernizowany.  
To są również skutki dla nas negatywne jak uczestnictwo 
w europejskiej polityce klimatycznej, która powoduje, że cena 
energii elektrycznej w Polsce rośnie - powiedział Sasin. 
Unijny system handlu uprawnieniami do emisji jest kluczowym 
elementem polityki UE na rzecz walki ze zmianą klimatu oraz jej 
podstawowym narzędziem służącym do zmniejszania emisji gazów 
cieplarnianych. Działa on w 31 krajach - całej UE oraz Wielkiej 
Brytanii, Islandii, Norwegii i Liechtensteinie. Ogranicza on emisje 
pochodzące z ponad 11 tys. energochłonnych instalacji przemysło-
wych (elektrowni i zakładów przemysłowych) i linii lotniczych reali-
zujących loty między krajami Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
(EOG). ETS obejmuje ok. 45 proc. wszystkich emisji gazów cie-
plarnianych w UE. 
Pieniądze z handlu emisjami trafiają do budżetów państw. 
W projekcie budżetu na 2021 roku polski rząd przewidywał, że 
zyska 10 mld zł. Przez jednak rosnące ceny certyfikatów na ryn-
kach, tylko do września polski rząd zarobił ponad 17 mld zł. Zgod-
nie z unijnej polityki, co najmniej połowa tych wpływów powinna 
być przeznaczana na cele sprzyjające redukcji emisji gazów cie-
plarnianych i adaptacji do skutków zmian klimatu. 

6.12.2021 Prąd w Polsce najdroższy w historii. 

Cena CO2 pobiła rekord 
Ponad 550 zł/MWh wyniosła średnia cena energii elektrycznej na 
polskim rynku spot w listopadzie. Główny powód to cena CO2 –
  notowania z 3 grudnia zamknięto najwyżej w historii. Pomimo 
tego Polska pozostaje jednym z najtańszych rynków hurtowych 
Europy. Prąd z dostawą wyceniono w Wielkiej Brytanii na ponad 
4450 zł/MWh. Podwyżki dają się odczuć też w Ameryce i Azji. 
Średnia cena energii elektrycznej z dostawą dnia następnego w 
podstawie, czyli w takiej samej ilości we wszystkich godzinach doby, 
wyniosła w listopadzie 552,40 zł/MWh.  

To dwukrotnie więcej niż widywało się na polskiej giełdzie przez 
ostatnich 20 lat, aż do wiosny tego roku. 
Za dostawy energii w godzinach szczytowego zapotrzebowania pła-
cono w listopadzie średnio aż 636,17 zł/MWh. Natomiast średnie 
ceny samych szczytów obciążenia systemu – godzin 17 i 18 – prze-
kroczyły w minionym miesiącu 750 zł/MWh. Nigdy wcześniej na 
polskiej giełdzie nie było też a tak znacznych rozbieżności między 
godzinami nocnymi i szczytowymi – w listopadzie rozjechały się 
one o ponad 205 zł. Dla porównania wcześniej różnice te wahały 
się od 20 do 100 zł. 
Brytyjczyków czeka bardzo drogi wieczór 
Na tle Europy i tak polskie stawki hurtowe należą jednak do naj-
niższych. Na skandynawskiej giełdzie Nordpool energię z dostawą o 
godzinie 18:00 wyceniano dla Niemiec i południowej Skandynawii 
po 138 euro, dla Polski po ok. 152 euro, dla Litwy, Łotwy i Estonii 
po 210 euro, dla Holandii po 267, Austrii 293, Francji aż 325, a 
Wielkiej Brytanii – bagatela 822 euro za megawatogodzinę, czyli 
równowartość 4452 zł/MWh. 3 grudnia będzie jednym z najdroż-
szych wieczorów w historii tego kraju i jest bardzo możliwe, że 
przyczyni się do kolejnych bankructw sprzedawców prądu na 
Wyspach. Jak wylicza Bloomberg, od sierpnia w Wielkiej Brytanii 
upadło już 23 sprzedawców energii i gazu. 
Drogie paliwa podbijają ceny prądu na północnej półkuli 
Ten problem jest zresztą globalny. Obecne ceny na japońskiej gieł-
dzie energii są czterokrotnie wyższe niż jeszcze kilka miesięcy temu 
i także grożą bankructwami dostawców. W Chinach jeszcze nie-
dawno potrzebne było administracyjne ograniczanie zużycia energii 
przez przemysł. Natomiast południowokoreański rząd został zmu-
szony do wprowadzenia pierwszej od ośmiu lat podwyżki detalicz-
nych cen energii dla gospodarstw domowych (rynek jest zmonopoli-
zowany przez państwowe Kepco) i już zapowiada, że w styczniu 
możliwy jest kolejny wzrost taryf. 
Wzrost cen gazu odbił się także na cenach prądu m.in. w Teksasie, 
gdzie równocześnie dynamicznie rośnie pobór mocy związany z ko-
paniem kryptowalut. Już odpowiada tam za zapotrzebowanie na 1 
GW mocy, a teksański operator ERCOT spodziewa się, że kompute-
ry „kopiące” kryptowaluty w ciągu dwóch lat będą odpowiadać już za 
5 GW poboru mocy w tym stanie. Podwyżki na razie omijają za to 
Australię, gdzie tegoroczne lato, ze względu na występowanie La 
Niña, jest dość chłodne. 
CO2 po 80 euro za tonę  
Podczas gdy w Azji i Ameryce wysokie ceny energii wynikają 
głównie z gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na surowce, 
także energetyczne (gaz, węgiel i ropę), co podbiło ich ceny do pozio-
mów nie widzianych od lat, w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii 
dołożyły się do tego najwyższe w historii ceny uprawnień do emisji 
dwutlenku węgla. 
3 grudnia na zamknięciu notowań tona CO2 była wyceniana już 
na niemal 80 euro, czyli blisko 370 zł/tCO2. Tymczasem generacja 
mocy w naszym kraju już dziś zbliża się do rekordowych poziomów 
27 GW (w listopadzie była o 13% wyższa rok do roku), choć mro-
zy się jeszcze na dobre nie zaczęły. Przy tak wysokim zapotrzebo-
waniu konieczna jest praca najstarszych i najmniej efektywnych 
bloków węglowych, które przy produkcji 1 MWh energii elektrycz-
nej emitują od ok. 1 tony CO2, jak Elektrownia Dolna Odra, po 
blisko 1,2 tony CO2, jak Elektrownia Pątnów I. W sumie musi dziś 
w Polsce pracować aż o 10 starych bloków energetycznych więcej 
niż rok czy dwa lata temu. To istotne podnosi ceny na rynku. 
Trzy razy więcej za CO2 niż paliwo 
Same koszty emisji CO2 w najstarszych blokach energetycznych, 
które decydują o cenie prądu na polskiej giełdzie, sięgają już 370-
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440 zł/MWh. Do nich trzeba doliczyć jeszcze choćby węgiel, kosztu-
jący blisko 250 zł/t, którego do produkcji 1 MWh w takich starych 
blokach potrzeba blisko pół tony. Tylko te dwa składniki kosztowe 
(125 zł/MWh kosztów paliwa i 370 zł/MWh kosztów emisji) win-
dują cenę prądu w okolice 500 zł/MWh, a do tych kosztów trzeba 
doliczyć przecież jeszcze transport węgla, paliwo pomocnicze, zu-
życie smarów i inne koszty zmienne, o pokryciu kosztów utrzymania 
tych elektrowni nie wspominając, bo chwilowo odbiorcy energii 
pokrywają je w ramach opłaty mocowej, doliczanej osobno do 
rachunków za prąd (od przyszłego roku będzie to już blisko 10% 
rachunku przeciętnej rodziny). 
ESMA bada handel CO2 i derywatami 
Na zlecenie Komisji Europejskiej Europejski Urząd Nadzoru 
Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) bada czy na rynku 
uprawnień do emisji CO2 i instrumentów pochodnych od niego 
mogło dojść do manipulacji skutkującej tak drastycznym wzro-
stem cen jednostek EU ETS – z 28 euro w grudniu 2020 roku do 
80 euro obecnie. Dla porównania jeszcze w czerwcu, w dokumencie 
przygotowanym dla Komisji Europejskiej, oczekiwano, że cena 
praw do emisji CO2 wzrośnie do poziomu  Już wówczas jednak 
część funduszy hedgingowych z którymi rozmawiał Bloomberg, 
przewidywała osiągnięcie ceny 100 euro/t do końca tego roku. 
W przedstawionym już wstępnym raporcie ESMA nie dopatrzyła się 
na razie żadnych odstępstw względem innych rynków. Europejski 
nadzór stwierdził, że liczba otwartych pozycji na uprawnieniach 
do emisji w posiadaniu funduszy inwestycyjnych jest zbliżona do 
giełd energii i nawet dwukrotnie mniejsza niż na holenderskiej 
giełdzie gazu. Urząd ma jednak jeszcze pogłębić swoją analizę i 
przekazać ją Komisji Europejskiej na początku przyszłego roku. 
 

7.12.2021 Trudności w zbilansowaniu krajowego 
systemu elektroenergetycznego  

6 grudnia 2021r. w Polsce wystąpiły trudności w zbilansowaniu 

krajowego systemu elektroenergetycznego ze względu na niską 

generację wiatrową oraz postoje awaryjne i remontowe kilku jed-
nostek wytwórczych. Szwecja poinformowała o udzieleniu pomocy 

Polsce - uruchomiła swoją rezerwową elektrownię na olej opałowy 

w Karlshamn.Skala niedoboru rezerw mocy jest istotna i przekracza 
w niektórych godzinach 1.000 MW. Ryzyko dalszego pogorszenia się 

bilansu ze względu na dużą liczbę uruchamianych po weekendowym 

postoju jednostek wytwórczych jest również istotne. Dlatego PSE 
planując pracę systemu w dniu 6.12.2021 r. zastosowały niezbędne 

środki zaradcze, w tym skorzystały z międzyoperatorskiej pomocy 

awaryjnej z systemów sąsiednich. Na wniosek PSE pomocy udzielili 

operatorzy systemów Litwy, Szwecji, Niemiec i Ukrainy. Dzięki temu 
możliwe jest zbilansowanie systemu oraz dotrzymanie wymaganych 

poziomów rezerw mocy - podały w komunikacie Polskie Sieci Elek-

troenergetyczne.PSE poinformowały, że we wtorek, 7 grudnia, 

bilans krajowego systemu energetyczny akże będzie napięty.PSE 
na bieżąco analizują sytuację bilansową i będą podejmowały nie-

zbędne działania dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy krajowego 

systemu elektroenergetycznego - napisano. 
Zarządca szwedzkiej sieci przesyłowej poinformował 
w poniedziałek 6 grudnia, że Polska zwróciła się o pomoc 
w pokryciu ok. 1700 MW deficytu energii we wskazanych godzi-
nach zwiększonego popytu tego dnia. W związku z tym Szwecja 
podjęła decyzję o uruchomieniu elektrowni na olej opałowy 
w Karlshamn. Oba kraje są połączone bezpośrednim łączem o mocy 
600 megawatów.Pomimo że w poniedziałek spodziewana jest stosun-
kowo wysoka konsumpcja energii elektrycznej w Szwecji, to jest 

szansa na wsparcie Polski, jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidziane-
go – informuje kierownik operacyjny SvK, Pontus de Maré, zapew-
niając, ze Szwecja prowadzi ciągły dialog z Polskimi Sieciami Elek-
troenergetycznymi. Elektrownia w Karlshamn ma działać  7 grud-
nia do godziny 21:00. 
 
Jak funkcjonuje Krajowy System Elektroenergetyczny? Podstawą 
zapewnienia bezpiecznej i efektywnej ekonomicznie pracy systemu 
elektroenergetycznego jest odpowiednie planowanie jego pracy w 
różnych horyzontach czasowych. Priorytetem jest pokrycie zapotrze-
bowania odbiorców na moc i energię elektryczną, uwzględniając uwa-
runkowania pracy sieci i jednostek wytwórczych oraz wymagania 
bezpieczeństwa pracy systemu. 
Podczas planowania strony podażowej mocy należy uwzględnić ko-
nieczność zapewnienia wymaganej nadwyżki mocy ponad zapotrzebo-
wanie odbiorców na moc – tzw. rezerw mocy. 
Rezerwa mocy jest niezbędna, aby system był przygotowany na wypa-
dek awarii skutkującej ubytkiem mocy wytwórczych (w tym wyłączeń 
elementów sieciowych i/lub jednostek wytwórczych), jak i na nieocze-
kiwany wzrost zapotrzebowania na moc przez odbiorców. Praca syste-
mu elektroenergetycznego jest planowana w taki sposób, aby żadna 
pojedyncza awaria nie doprowadziła do przeciążeń elementów 
sieciowych ani nie spowodowała naruszenia żadnego innego kryte-
rium bezpiecznej pracy systemu, takiego jak wymagane poziomy 
napięcia, częstotliwość, dopuszczalne obciążenie elementów siecio-
wych, itd. 
Powyższe określa się jako „kryterium N-1”, będące podstawą plano-
wania pracy systemów elektroenergetycznych na całym świecie. Na-
ruszenie kryterium N-1 wiąże się z ryzykiem wystąpienia zdarzeń 
awaryjnych, które mogą skutkować kolejnych ryzykiem niekon-
trolowanych, kaskadowych wyłączeń awaryjnych elementów sys-
temu prowadzących do przerw w zasilaniu odbiorców. Dynamika 
zjawisk fizycznych w sytuacji wyłączeń awaryjnych jest na tyle wyso-
ka, iż możliwość reakcji przez Operatora na rozwój wypadków jest 
bardzo ograniczona. Stąd tak istotne jest odpowiednie planowanie 
pracy sieci i zasobów wytwórczych z odpowiednim marginesem bez-
pieczeństwa. 

7.12.2021 Cykliczne spotkanie w Operatorze. 

Z inicjatywy Zarządu doszło do spotkania stron dialogu społecznego 
w Enea Operatorze (EO). Ze względu na obostrzenia sanitarne wyni-
kające z czwartej fali koronawirusa spotkanie odbyło się w trybie 
mieszanym (stacjonarnie i zdalnie) 
Tematy poruszane podczas spotkania. 
1.Nowa tabela płac zasadniczych w EO. W nawiązaniu do wynego-
cjowanych podwyżek płac zasadniczych, które nastąpią od 1 stycz-
nia 2022 r. strona pracodawcy przedstawiła propozycję podwyższe-
nia tabeli płac zasadniczych o 15 %. (minimalnych i maksymal-
nych w poszczególnych kategoriach zaszeregowania). Strona spo-
łeczna przyjęła propozycję, i tym sposobem od 1 stycznia 2022 r. w 
Operatorze będzie obowiązywała nowa tabela płac zasadniczych. 
2. Nowa strategia, standaryzacja  i etatyzacja w Operatorze. Pre-
zes M. Rusakiewicz omówił planowaną etatyzację w Operatorze. Po 
jej wprowadzeniu zostanie zwiększona niezależność Oddziałów 
Dystrybucji. Prezes omówił też ujednolicenie struktury organiza-
cyjnej w EO dotyczącej eksploatacji.  Zarząd przyjął uchwałę ws 
powołania zespołu projektowego, którego celem będzie opracowa-
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nie strategii Operatora w powiązaniu z przyszłością Spółek : Enea 
Logistyka, Enea Serwis i Enea Pomiary. Uchwała wymaga jeszcze 
akceptacji właściciela czyli Enea S.A. 
3.Limit skierowań do Sanatorium Energetyk na 2022 r. Dzień 
wolny za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 r. Obiego-
wo uzgodniono limit skierowań do sanatorium -500 (tak jak w 
2021 r.), oraz dzień wolny za 1 stycznia -7 styczeń 2022 r. Niestety 
w tym roku nie będzie więcej dodatkowo wolnych dni -żadne inne 
święto w 2022 r. nie przypada w sobotę… 
4. Tekst jednolity Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w Ope-
ratorze (ZUZP). Do strony pracodawcy nie wpłynęły żadne uwagi do 
opracowanego dokumentu, który zostanie umieszczony w intrane-
cie.  
5.Premia na Święta Bożego Narodzenia. W tym temacie trwają 
uzgodnienia korporacyjne. Zarząd EO mając na uwadze obostrze-
nia pandemiczne zdecydował, że w tym roku nie będzie tradycyj-
nych spotkań świątecznych. Fundusze zarezerwowane na ten cel 
zostaną przeznaczone na talony dla Pracowników Operatora. Ta-
lony będą wartości 100 zł. 
6.Obostrzenia pandemiczne w EO. Przyjęte 19 listopada 2021 r. 
obostrzenia będą obowiązywały aż do ich odwołania. 
7.”Zielony Ład” w UE i Polsce. Strona społeczna po raz kolejny 
podkreśliła, że polityka energetyczna Unii Europejskiej bezkry-
tycznie przyjmowana przez Rząd RP doprowadzi  do drastycz-
nych podwyżek cen energii elektrycznej oraz do zachwiania bez-
pieczeństwa energetycznego Polski. Bazowanie na niestabilnych 
OZE doprowadzi do blackoutu. Przykładem może być wczorajszy 
dzień- w celu zapewnienia dostaw energii elektrycznej Polska musia-
ła awaryjnie posiłkować się importem energii w 4 krajów UE. 
8. Zmiany podatkowe. Przyjęte przez Rząd RP zmiany podatkowe 
wpłyną na nowy system rozliczania wynagrodzeń. Dział HR EO 
kontaktował się w Enea Centrum (EC) w tym temacie. Służby EC 
nie widzą zagrożeń-poradzą sobie z nowym systemem. 
9. Braki nowych liczników. Liczniki zostały zamówione, ale dostaw-
cy nie wywiązują się z terminów dostaw. 
10.Fotowoltaika -braki kadrowe. Problem wielokrotnie sygnalizo-
wany. Awaryjnie temat będzie realizowany przy współpracy mie-
dzy innymi ze studentami. 
 Na zakończenie spotkania Prez. M. Rusakiewicz za naszym pośred-
nictwem złożył wszystkim Pracownikom EO najlepsze życzenia 
związane z 15 rocznicą powstania Operatora.  
 

8.12.2021 Czwarta fala koronawirusa  
-nowe obostrzenia 

Minister Zdrowia Adam Niedzielski 7 grudnia 2021 r. ogłosił nowe 
obostrzenia związane z czwartą falą pandemii koronawirusa. 

Nowe obostrzenia - grudzień i święta 2021 
Obostrzenia od 15 grudnia 2021 r.: 
-wprowadza się obowiązkowe testy dla współdomowników osoby 
zakażonej COVID-19 bez względu na posiadany certyfikat covidowy 
-zamknięte zostają dyskoteki i kluby (wyjątkiem jest 31 grudnia i 1 
stycznia do maksymalnej liczby 100 osób) 
-wprowadza się niższy limit obłożenia w restauracjach, hotelach, tea-
trach, kinach, obiektach sportowych i sakralnych - do 30% (od 15 
grudnia 2021 r.) 
-w kinach wprowadza się zakaz konsumpcji 
-wprowadzony zostaje limit 75% obłożenia w transporcie zbiorowym 
(od 15 grudnia 2021 r.) 
-osoby przylatujące spoza strefy Schengen zobowiązane są do wyko-
nania testu na COVID-19 na co najmniej 24 godz. wcześniej 
Czy będzie lockdown? 
Całkowitego lockdownu nie będzie. Wcześniej zapowiadano, że mają 
zostać wprowadzone ograniczenia mobilności społecznej i zmiany 
limitów. Nowe ograniczenia mają dotyczyć przede wszystkim osób 
niezaszczepionych. Sprowadzają się m.in. do zmniejszenia limitów 
obłożenia w miejscach takich jak restauracje, kościoły, teatry, kina z 
50% do 30%. Dochodzi do tego nauka zdalna w okresie świąteczno-
noworocznym. Zdecydowano się na zamknięcie klubów i dyskotek. 
Nauka zdalna od 20 grudnia do 9 stycznia 
Wprowadza się naukę zdalną w szkołach podstawowych i średnich od 
dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. Od 10 stycznia ucz-
niowie wracają do nauki stacjonarnej. Nauka zdalna w okresie świą-
teczno-noworocznym nie dotyczy przedszkoli i żłobków. 
Obowiązkowe szczepienia od 1 marca 2022 r. 
Wrowadza się obowiązkowe szczepienia od 1 marca 2022 r. dla wy-
branych grup pracowniczych: medycy, nauczyciele i służby munduro-
we. Są to osoby najbardziej narażone na zakażenie covid-19. Osoby te 
pełnią również ważne funkcje w społeczeństwie. 
Darmowy test na COVID-19 dla pracowników 
Wprowadza się dostęp do darmowego testu na obecność koronawirusa 
dla wszystkich pracowników. Każdy pracownik będzie miał prawo do 
darmowego testu na koronawirusa, a pracodawca będzie mógł od nie-
go oczekiwać wyniku tego testu. 
  

9.12.2021 Europa szykuje się na blackout. 

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej t/z „zielony ład” może 
doprowadzić do blackoutu (braku prądu). Poniżej informacja jak 
kraje UE przygotowują się na ten trudny czas 
Kraje w Europie szykują się na blackout. Polska też powinna? 
URE odpowiada 
Część państw w Europie przygotowuje mieszkańców na możliwość 
dłuższej przerwy w dostawie energii. Widmo kryzysu energetyczne-
go sprawia, że "blackout" odmieniamy przez wszystkie przypadki. 
Sprawdzamy, czy Polsce grozi czasowy niedobór prądu dla gospo-
darstw domowych. 
Austria, Niemcy i Hiszpania szykują się na blackout 
Część państw w Europie ostrzega mieszkańców przed ryzykiem 
wystąpienia dłuższej przerwy w dostępie do energii elektrycznej. 
Jednym z pierwszych krajów, który poruszyły temat blackout na 
szerszym forum, była Austria. W połowie listopada tamtejszy rząd 
przedstawił krótki (4-minutowy) film informacyjny, 
"przygotowujący" na ewentualną awarię zasilania w kraju. 
Link do filmu: 
https://www.youtube.com/watch?v=mHWcOQ_7Y-U&t=19s 
 
Dodatkowo austriackie władze opublikowały listę rzeczy niezbęd-
nych w trakcie blackoutu. Jest na niej: -zapas wody pitnej,-
latarka,-baterie,-zapałki,-radio tranzystorowe,-apteczka pierwszej 
pomocy,-żywność w puszkach. 
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W Austrii odbyły się również ćwiczenia "ENERGIE.21" na wypa-
dek przerwy w dostawie energii elektrycznej. Dotyczyły one głów-
nie koordynacji działań urzędów, przedsiębiorstw transportowych, 
policji, wojska oraz straży pożarnej. 
Podobnie wygląda sytuacja w Niemczech. Wydział Ochrony Cy-
wilnej Nadrenii Północnej-Westfalii zorganizował Dzień Wsparcia 
w Sytuacjach Kryzysowych pod hasłem "Blackout: co robić, gdy 
nic nie działa". Niemieccy eksperci doradzali, aby na długotrwałą 
przerwę w dostawie energii elektrycznej przygotować plecak dla 
każdego członka rodziny z odzieżą na 5 dni oraz artykułami, które 
mogą się przydać, tj.: żywnością z długim terminem ważności, 
środkami pierwszej pomocy oraz produktami higienicznymi. 
Z kolei w Hiszpanii rośnie liczba tzw. samoratowników 
(survivalowców), czyli osób, a nawet całych rodzin, przygotowują-
cych się do przetrwania w przewidywanych ekstremalnych, czyli 
skrajnie uciążliwych warunkach. Według nich taka sytuacja może 
mieć miejsce jeszcze tej zimy. Wzrost zjawiska potęguje m.in. pan-
demia COVID-19, rosnące ceny prądu oraz przede wszystkim 
groźba przerwy w dostawie energii elektrycznej na dużą skalę w 
związku z kryzysem energetycznym. 

Polsce grozi blackout w 2021 r.? 
Informacje spływające z innych państw europejskich mogą budzić 
obawy, czy podczas najbliższej zimy energii elektrycznej nie za-
braknie także w Polsce. O kwestie ewentualnego blackout w na-
szym kraju zapytaliśmy Urząd Regulacji Energetyki oraz Mini-
sterstwo Klimatu i Środowiska. 
"Prezes URE monitoruje dostawy paliw dla elektroenergetyki. Na 
dziś brak jest zagrożenia dostaw, a bazując na codziennych rapor-
tach, widzimy, że odpowiednie, wymagane prawem rezerwy w pol-
skim systemie elektroenergetycznym są zapewniane" – podkreśla 
Agnieszka Głośniewska, rzeczniczka prasowa Urzędu Regulacji 
Energetyki w odpowiedzi na zapytanie redakcji Bankier.pl. 
"Jednak obecna sytuacja na europejskich rynkach, tj. niewystarcza-
jące dostawy gazu i niewykorzystane pojemności magazynów gazo-
wych, jak również wysokie ceny paliw, mogą skłaniać do obaw o 
wystąpienie blackoutu lub wprowadzenia ograniczeń w poborze mo-
cy dla gospodarki lub odbiorców końcowych. W celu przeciwdziała-
nia ewentualnym niedoborom mocy w Polsce został wprowadzony 
(ustawą z 2017 r. o rynku mocy) mechanizm mający przeciwdziałać 
możliwości wystąpienia blackoutu, tj. rynek mocy" – wskazuje rzecz-
niczka prasowa URE i jednocześnie dodaje, że na kwestię wystar-
czalności mocy w systemie ma wpływ wiele czynników, w tym:- 
pogoda (w tym siła wiatru), od tego zależy produkcja z farm wia-
trowych,-wyłączenia, awarie, nieplanowe postoje,- zmiana zacho-
wań konsumentów (np. nauka lub praca zdalna większej części 
społeczeństwa),-sytuacja w systemach połączonych z systemem 
polskim tj. czy istnieje możliwość importu interwencyjnego. 
W Polsce za zapewnienie bezpieczeństwa pracy krajowego syste-
mu elektroenergetycznego – a więc za bezpieczeństwo dostaw - 
odpowiada operator systemu przesyłowego, tj. Polskie Sieci Elek-
troenergetyczne (PSE). 
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) radzi jak się przygoto-
wać na wypadek blackoutu: 
"Niemal wszystkie większe awarie energetyczne były nagłe i nieprze-
widziane, choć wcześniej można było określić warunki, które zwięk-
szają prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Cecha nieprzewidywal-
ności wystąpienia awarii energetycznej powoduje, że są szczególnie 
groźne. 
Przyczyny dużych awarii energetycznych mogą być na tyle różne i 
złożone, że nie istnieje jeden pewny sposób zabezpieczenia sieci, ale 
przestrzeganie standardów technicznych i dobrych praktyk zmniejsza 
ich ryzyko. W Polsce awarie energetyczne najczęściej występują w 
okresie zimowym i na terenie słabo zurbanizowanym. W ramach 

wzmacniania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, Polskie 
Sieci Elektroenergetyczne S.A. podejmują działania inwestycyjne w 
infrastrukturę przesyłową, a elektrownie dbają o zapewnienie mocy 
wytwórczych. 
Nie ma możliwości magazynowania energii elektrycznej, co oznacza, 
że w każdym momencie ilości energii wytwarzanej w elektrowniach 
musi być równa energii zużywanej przez odbiorców. Warto więc pa-
miętać, że przerwy w dostawie energii elektrycznej mogą się pojawić 
w każdym czasie, stąd rolą ekspertów jest budowanie świadomości, że 
obywatel powinien być przygotowany do samodzielnego przetrwania 
pierwszych 72h od wystąpienia awarii. Z reguły po tym czasie właści-
we służby są w stanie zidentyfikować awarię, usunąć jej przyczyny i 
przywrócić dostawy energii elektrycznej. 
Na chwilę obecną Polska nie jest zagrożona większą awarią energe-
tyczną. Post ma charakter działań edukacyjnych i prewencyjnych. 
Co zrobić jak wystąpi #blackout ? 
-Latarkę, świece, apteczkę i dokumenty trzymaj w łatwo dostępnym 
miejscu. 
-Wyposaż się przenośną ładowarkę – tzw. POWERBANK. 
-Przygotuj zapasy jedzenia, które nie wymaga prądu przy przechowy-
waniu i przygotowywaniu". 
 

10.12.2021  Cykliczne spotkanie w Enea S.A. 

Z inicjatywy strony społecznej doszło do spotkania stron dialogu 
społecznego w Enea S.A.  
Tryb spotkania wymusiła pandemia-wideokonferencja. 
Tematyka zebrania: 
1. Nowy członek Zarządu Enea S.A. Stronę społeczną poinformowa-
no, że do Zarządu dołączył Lech Żak, które będzie pełnił funkcję 
wiceprezesa ds. strategii i rozwoju. 
2.Nowa siedziba Enea S.A. Zarząd poinformował nas również o 
zmianie siedziby Spółki. Z ul Góreckiej na ul. Pastelową. 
3. Premia na Święta Bożego Narodzenia. Po krótkich negocjacjach 
uzgodniono wysokość premii na Święta Bożego Narodzenia  1000 
zł. (o 100 zł. więcej niż w tamtym roku). Wypłata premii nastąpi 15 
grudnia 2021 r. Uprawnieni do niej będą wszyscy zatrudnieni na 
dzień 10 grudnia 2021 r. Zarząd będzie rekomendował wypłatę 
premii w innych Spółkach GK Enea. 
4.Nowa tabela płac zasadniczych. Strony uzgodniły podniesienie 
tabeli płac zasadniczych o 15 %. Nowa tabela płac zasadniczych 
będzie obowiązywała od 1 stycznia 2022 r. 
5. Zielony ład. Strona Społeczna z niepokojem obserwuje to co się 
dzieje w branży energetycznej. Toksyczna polityka zwana 
„zielonym ładem” przyjęta w Unii Europejskiej doprowadzi do 
katastrofy-blackoutu. Zarząd zaniepokojony jest drastycznym 
wzrostem opłat za CO2. Niestety widać, że rynek opłat za CO2 
podlega grze spekulacyjnej. W tym tygodniu opłaty przekroczyły 
już 90 euro za tonę !!! Sejm przyjął wczoraj uchwałę dotyczącą tej 
tematyki. Uchwała kierowana jest do władz UE. Czekamy na reak-
cję eurokratów. 
 

11.12.2021 To Solidarność jako pierwsza  
wzywała do zawieszenia handlu  
pozwoleniami na emisję CO2. 

Sejm 9 grudnia 2021 r.przyjął uchwałę, autorstwa posłów PiS, ws. 
wezwania państw UE do zawieszenia systemu handlu uprawnie-
niami do emisji. 
Uchwałę poparł klub PiS, a także Konfederacja, Kukiz'15 oraz 
dwóch posłów niezrzeszonych. Przeciw były: KO, Lewica, Koali-
cja Polska oraz Polska 2050.  
Solidarność wzywała do tego już w marcu zeszłego roku. 
Do bezzwłocznego zawieszenia funkcjonowania europejskiego 
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systemu handlu uprawnieniami do emisji EU ETS oraz głębokiej 
rewizji dotychczasowej polityki klimatycznej domagał się NSZZ 
„Solidarność” od Komisji Europejskiej już w marcu zeszłego ro-
ku. Postulaty Związku nie zostały wtedy wsparte przez rządzących. W 
liście adresowanym do przewodniczącej Ursuli von der Leyen szef 
Solidarności Piotr Duda apelował o skoncentrowanie wszystkich 
wysiłków na ratowaniu unijnej gospodarki, która stoi przed za-
grożeniem zapaści na niespotykaną skalę. 

"Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 bezpośrednio dotknęła setki 
tysięcy ludzi, a pośrednio wpłynęła na życie całych społeczeństw i na 
sposób funkcjonowania państw członkowskich. Mamy do czynienia z 
gigantycznych rozmiarów kryzysem nie tylko w sferze ochrony zdro-
wia i bezpieczeństwa obywateli, ale również w obszarze gospodar-
czym" – napisał w imieniu Komisji Krajowej Piotr Duda, przewod-
niczący Związku. 
W liście wymieniono: sparaliżowany transport, zerwane łańcuchy 
dostaw, zamrożenie działalności wielu sektorów gospodarki, milio-
ny pracowników i pracodawców bojących się o przyszłość swoją 
oraz swoich rodzin. To problemy, z którymi borykają się obecnie 
wszystkie kraje członkowskie UE. Dziś nie ulega już żadnej wątpliwo-
ści, że konsekwencją pandemii będzie zapaść gospodarcza na nie-
spotykaną dotąd skalę. Znacznie większą niż kryzys lat 2008–2009 
– czytamy w liście. 
Zdaniem Solidarności bez względu na to, jak długo potrwa pande-
mia, państwa członkowskie i instytucje unijne będą musiały skon-
centrować się na odbudowie europejskiej gospodarki, co wymaga 
od Komisji Europejskiej silnego pakietu stymulacyjnego. To wy-
zwanie, wobec którego wszelkie inne działania, polityczne spory i 
ideologiczne koncepcje muszą zejść na dalszy plan. 
W ocenie NSZZ „Solidarność” jednym z kluczowych elementów 
pakietu stymulacyjnego dla unijnej gospodarki powinna być głę-
boka rewizja dotychczasowej polityki klimatyczno-energetycznej 
UE. Przede wszystkim należy bezzwłocznie zawiesić funkcjonowa-
nie europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji EU 
ETS – apelowała Solidarność. 
To konieczne, aby tania i stabilna energia mogła być impulsem 
niezbędnym do odbudowy wzrostu gospodarczego. Szczególnie w 
przypadku krajów takich jak Polska. Dzięki temu energetyka 
konwencjonalna jest o wiele tańsza niż alternatywne źródła. 
Trzeba także pamiętać, że system EU ETS obejmuje nie tylko ener-
getykę. To również ogromne obciążenie dla przemysłów energo-
chłonnych, w tym w szczególności hutnictwa, produkcji cementu i 
ceramiki, branży chemicznej czy papierniczej, a także sektora 
transportu lotniczego, który już dziś z powodu pandemii znalazł się 
na granicy bankructwa. Te branże zatrudniają w skali całej UE 
setki tysięcy pracowników. Każde miejsce pracy w przemyśle gene-
ruje dodatkowo kilka kolejnych etatów w jego otoczeniu: w usługach 
i transporcie. Ochrona przemysłu w obecnej sytuacji, gdy całej UE 
grozi drastyczny wzrost bezrobocia, musi być dla Komisji Euro-
pejskiej zadaniem bezsprzecznie priorytetowym – czytamy w liście. 
Związek przypominał, że system EU ETS nie ma odpowiedników w 
innych rejonach świata, a Unia Europejska odpowiada zaledwie za 
10 proc. globalnej emisji CO2. To powoduje, że jest politycznie 
osamotniona w swojej restrykcyjnej polityce klimatycznej. A w obli-
czu kryzysu taka postawa jest całkowicie nieuzasadniona. Według 
Solidarności konieczna jest gruntowna rewizja Zielonego Ładu. 
Gwałtowne pogorszenie sytuacji gospodarczej na świecie stwarza 
również konieczność gruntownej rewizji strategii Europejskiego 
Zielonego Ładu, forsowanej przez Komisję Europejską. Strategia 

ta była tworzona w zupełnie innych realiach gospodarczych i jest 
niedostosowana do obecnych uwarunkowań – uzasadnia  
Solidarność. 
Według Związku wprowadzenie neutralności klimatycznej do 2050 
roku tylko w przypadku Polski kosztować będzie ponad 500 mld 
euro, a wieloletnie ekonomiczne i społeczne skutki dla całej Unii 
podważają deklaracje o możliwym wsparciu naszej gospodarki. 
NSZZ „Solidarność” apeluje do Komisji Europejskiej o głęboką 
rewizję prac nad strategią dojścia do tzw. neutralności klimatycz-
nej w 2050 roku. W obecnej sytuacji Unia Europejska powinna po-
przestać na celach redukcyjnych, do wypełnienia których poszcze-
gólne kraje członkowskie Wspólnoty zobowiązały się w Porozu-
mieniu Paryskim. Dopiero po wyjściu z globalnego kryzysu gospo-
darczego, w obliczu którego stoimy, UE może rozpocząć dyskusję na 
temat nowej strategii klimatyczno-energetycznej – czytamy dalej. 
Po wysłaniu listu do Komisji Europejskiej Solidarność deklaruje, 
że będzie prowadziła kampanię wśród innych europejskich central 
związkowych, a także zabiegała o wsparcie swoich działań przez 
władze państwowe. 
Uchwała Sejmu ws. zawieszenia handlu pozwoleniami na emisję 
CO2 
Projekt uchwały przygotowali posłowie PiS. Jej celem jest popar-
cie polskiego rządu, który będzie domagać się na posiedzeniu Ra-
dy Europejskiej 16 grudnia ustalenia maksymalnej ceny upraw-
nień do emisji CO2. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 232 posłów, przeciw było 198, 
osiem osób wstrzymało się od głosu. 
Za głosowali wszyscy obecni na głosowaniu posłowie klubu PiS, 
czyli 220 osób. Tak samo zagłosowało siedmiu posłów Konfedera-
cji i trzech posłów koła Kukiz'15. Także dwaj posłowie niezrzesze-
ni – Łukasz Mejza oraz Zbigniew Ajchler – poparli projekt. 
Przeciw głosowało 122 posłów KO, 46 Lewicy, 21 posłów Koalicji 
Polskiej oraz ośmioro posłów Polski 2050. Przeciw była także po-
słanka Porozumienia Magdalena Sroka; troje posłów tego koła 
wstrzymało się od głosu. 
Od głosu wstrzymali się również posłowie koła Polskie Sprawy 
oraz reprezentant mniejszości niemieckiej Ryszard Galla. 
W uchwale wskazano, że system EU ETS, który powstał w 2005 
roku, by doprowadzić do racjonalnego ekonomicznie i społecznie 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, nie spełnia swojego 
zadania. System stał się ogromnym zagrożeniem dla Polski po 
przyjęciu i wdrożeniu nowych narzędzi polityki klimatycznej, 
które Polska podpisem ówczesnego premiera Donalda Tuska za-
akceptowała na szczycie Rady Europejskiej w marcu 2014 roku. 
„Spekulacyjna konstrukcja EU ETS prowadzi do bezprecedenso-
wych wzrostów cen energii, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeń-
stwa energetycznego Polski i całej Unii Europejskiej” – napisano w 
uchwale.  

13.12.2021 -40 rocznica Wojny z Narodem 

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku 70 tysięcy żołnierzy, 30 ty-
sięcy milicjantów, kilkanaście tysięcy SB-eków wyposażonych w 
1396 czołgów i blisko dwa tysiące transporterów opancerzonych, a 
także pałki i pospolite łomy do wyważania drzwi, ruszyło na rozkaz 
niedemokratycznej, narzuconej Polakom władzy rozprawić się z 
wolnościowymi i demokratycznymi aspiracjami społeczeństwa. 
10131 osób internowano i uwięziono bez wyroku. Zniknąć miała 
Solidarność, organizacja będąca emanacją tych marzeń i aspiracji. 
40 lat temu, w niedzielę 13 grudnia 1981 r. o godz. 6, generał   
Wojciech Jaruzelski poinformował o ukonstytuowaniu się Wojsko-
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wej Rady Ocalenia Narodowego i wprowadzeniu na mocy dekretu 
Rady Państwa stanu wojennego na terenie całego kraju. 

Władze komunistyczne jeszcze przed północą rozpoczęły zatrzymy-
wanie działaczy opozycji i „Solidarności”. Na ulicach miast pojawi-
ły się patrole milicji i wojska, czołgi, transportery opancerzone i 
wozy bojowe. To, co stało się 13 grudnia 1981 r. było przygotowaną 
operacją. To był zamach na naród. Twórcy stanu wojennego, aby 
utrzymać się przy władzy zgodzili się na niszczenie Polski, wypo-
wiedzieli wojnę społeczeństwu polskiemu, chcieli zniszczyć Soli-
darność. Jak się później okazało plany te się nie ziściły. Jednak po-
kojową rewolucję Solidarności zatrzymano aż do upadku władzy 
komunistycznej w Polsce w 1989 r. 
Wprowadzony niezgodnie z konstytucją stan nadzwyczajny, zao-
wocował internowaniem w 49 ośrodkach ponad 10 tysięcy działa-
czy opozycji antykomunistycznej, tysiące kolejnych było inwigilo-
wanych i zastraszanych. Około 100 osób straciło życie. 
Wojsko Polskie zostało wyprowadzone na ulice i użyte do rozprawy z 
„Solidarnością”. Było to niepojęte, że Polskie Wojsko może w ten 
sposób wystąpić przeciwko własnemu narodowi. Stan wojenny 
trwał 586 dni, do 22 lipca 1983 roku.   
Osoby, które dopuściły się tej zbrodni  nigdy nie zostały ukarane.  
Było wręcz odwrotnie. Jaruzelski, główny sprawca Wojny z Naro-
dem, został prezydentem, Kiszczak – wicepremierem, ludzie Woj-
skowej Rady Ocalenia Narodowego – ministrami…   

 
Obecnie członkowie 
władz PZPR : Włodzi-
mierz Cimoszewicz ,Jerzy 
Miller i  Marek Bel-
ka  zasiadają w Parla-
mencie Europejskim... 
Jaruzelski odpowiedzialny 
za masakrę na wybrzeżu 
w grudniu 1970 i  wojnę z 
narodem w grudniu 1981 
r.  nie został nigdy skaza-
ny.  Sowiecki generał żył 
sobie dobrze na sowitej 
generalskiej emeryturze 
( 6 tys. zł.) do 25.05.2014 

r. 30.05.2014 został pochowany w Alei Zasłużonych !!! na  
Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. 

Drugi bandyta Kiszczak zmarł 25.11.2015 r.   w Warszawie w wie-
ku 90 lat. Obok Jaruzelskiego  był jednym z głównych planistów i 
realizatorów operacji wprowadzenia stanu wojennego. To podległe 
jemu służby przez całe lata 80 prowadziły jawne i tajne działania 
wymierzone w opozycje, to jego obciążają tajemnicze śmierci i 
brutalne działania wymierzone w solidarnościowe podziemie.  

IPN zarzucał mu także przekroczenie uprawnień przez utrudnia-
nie i kierowanie na fałszywe tory śledztwa w sprawie śmiertelnego 
pobicia przez milicję Grzegorza Przemyka w 1983 r. Śledztwo 
zostało później umorzone z powodu przedawnienia karalności. 
Zamieszany był też w zabójstwo  ks. Jerzego Popiełuszki w paź-
dzierniku 1984 r.   
Kiszczak był  jednym z głównych pomysłodawców i uczestnikiem 
rozmów w Magdalence i prac Okrągłego Stołu w 1989 
r.  (komuniści dogadali się z częścią opozycji, że w zamian za oddanie 
władzy nie będą nigdy rozliczeni) W 2008 roku sąd uznał, że  
Kiszczak ponosi "winę nieumyślną" za przyczynienie się do śmier-
ci górników w kopalni "Wujek", a potem umorzył tę sprawę. W 
2011 roku warszawski Sąd Okręgowy go uniewinnił. Rok później, w 
styczniu 2012 roku, ten sam sąd w procesie  przeciwko twórcom 
stanu wojennego uznał Kiszczaka winnym członkostwa w związku 
przestępczym o charakterze zbrojnym, skazując go na 4 lata pozba-
wienia wolności, ale łagodząc wyrok do 2 lat ze względu na amne-
stię z 1989 roku. Dodatkowo, przez podeszły wiek skazanego oraz 
jego stan zdrowia, wyrok zawieszono. W 2015 r. Porozumienie Orga-
nizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krako-
wie  zaapelowało o to by Jaruzelskiego i Kiszczaka zdegradować 

do stopnia szeregowców. 
Apel  o podjęcie stosow-
nych  działań został zawarty 
w liście, jaki wysłano do 
ówczesnego  prezydenta 
Bronisława Komorowskiego 
oraz ministra obrony To-
masza Siemoniaka. Poprzed-
nia władza nie podjęła jednak 
tego tematu. W 2018 nowa 
władza (PiS) doprowadziła 
do przyjęcia przez Sejm RP 
ustawy degradacyjnej, nie-
stety Prezydent Andrzej 
Duda ją zawetował !!!  
 

================================================= 
W Gorzowie Wielkopolskim obyły się obchody 40. rocznicy wpro-
wadzenia stanu wojennego zorganizowane przez Wojewodę  
Lubuskiego i Zarząd Regionu Gorzów NSZZ Solidarność. 

Obchody rozpoczęła Msza Święta  w Katedrze  Gorzowskiej w in-
tencji ofiar stanu wojennego. Liturgii przewodniczył Ks. Biskup 
Tadeusz Lityński w koncelebrze z Kapelanem Gorzowskiej 
 Solidarności Andrzejem Szkudlarkiem.  
W Mszy licznie uczestniczyli Gorzowianie przedstawiciele Władz 
Wojewódzkich, Zarządu Regionu NSZZ Solidarność. Przybyły 
również poczty sztandarowe w większości z NSZZ Solidarność. 
W homilii Biskup odwołał się do kazań bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
wygłoszonych podczas Mszy św. za ojczyznę. „Czy dzisiaj te słowa 
nie są aktualne? Czy dzisiaj nie potrzeba wprowadzać w życie ówcze-
snych postulatów? Jednym z głównych wątków jego kazań była Soli-
darność. Nieustannie upominał się o jej przywrócenie. Ten wielki 
ruch traktował jako patriotyczny zryw o wolność narodu. W roczni-
cowy czas bolejemy w dalszym ciągu nad tym, co się wówczas stało, 
ale też jako społeczeństwo jesteśmy dłużni wdzięczność tym wszyst-
kim, którzy wówczas mieli odwagę upominać się o podstawowe war-
tości” - mówił Bp Tadeusz Lityński. Biskup zauważył, że uroczy-
stości 40. rocznicy wybuchu stanu wojennego w Polsce to nie tylko 
podziękowanie ks. Jerzemu Popiełuszce, "ale także Gorzowskiemu 
Kapelanowi ks. Witoldowi Andrzejewskiemu, wielu duszpasterzom 
tamtego okresu, działaczom gorzowskiej i lubuskiej Solidarności 
oraz wielu cichym i nieznanym bohaterom". – Wyrażamy wdzięcz-
ność za ich opowiedzenie się przeciw zniewoleniu. Za to, że pomi-
mo szykan i prześladowań podtrzymywali ducha wolności – pod-
kreślił Biskup.  
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Odwołując się do słów „Zło dobrem  
zwyciężaj”, biskup podkreślił na 
 zakończenie: –  „Dzisiaj jesteśmy zaprosze-
ni, aby na wzór Jezusa, świętych i błogosła-
wionych za wszystkich, a szczególnie tych, 
którzy nam zadali ból i cierpienie, zanosić 
modlitwę i dobro”. 

Po mszy jej uczestnicy udali się na Stary Rynek, gdzie odbyła się 
dalsza część obchodów.  Delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze 
pod Białym Krzyżem Solidarności. Dla upamiętnienia rocznicy na 
Starym Rynku zapłonęły również białe i czerwone znicze ułożone 
w napis: PAMIĘTAMY 13.12. 

Kwiaty pod krzyżem Solidarności składał też Wojewoda Włady-
sław Dajczak: „13 grudnia to był potężny cios, który pozbawił na-
dziei i wiary miliony Polaków. To było niejako złamanie kręgosłupa 
tej wspaniałej wielkiej pokojowej rewolucji. To było złamanie kręgo-
słupa bezprecedensowemu ruchowi Solidarności. Zbrodnia stanu 
wojennego tym większa, że na Polaków i przeciw Polakom wyprowa-
dzono polskich żołnierzy, ale Solidarność ten cios wytrzymała i ta 
walka zakończyła się olbrzymim zwycięstwem, którego owocem jest 
dzisiejsza wolna i niepodległa Polska. Chcemy dziś głęboko chylić 
czoła przed tysiącami naszym rodaków, którzy wtedy mieli odwagę i 
nie bali się lub bali się mniej od innych, bo nosili w sobie niezgodę 
na zniewolenie, na kłamstwo, na manipulację i upodlenie człowieka. 
To dzięki tym ludziom żyjemy w wolnej ojczyźnie"- mówił w trakcie 
uroczystości Wojewoda 

 
Głos zabrał również Prze-
wodniczący Gorzowskiej 
Solidarności Waldemar 
Rusakiewicz. 
„ Smutne jest to, że przez 
dziesiątki lat tym, którzy ma-
ją krew na rękach, włos z 
głowy nie spadł. Smutne jest 
to, że tyle lat czekaliśmy i nie 
doczekaliśmy się, a wręcz 

tego zdrajcę pochowano w alei zasłużonych i z honorami” - mówił. 
Na zakończenie rocznicowych obchodów organizatorzy zaprosili 
wszystkich na pyszną wojskowa grochówkę z wkładką.    

14.12.2021 O premii świątecznej w  
Operatorze i Serwisie. 

W Enea Operatorze odbyła się wideokonferencja poświęcona uzgod-
nieniu wysokości premii na Święta Bożego Narodzenia. 
Zarząd pozytywnie ustosunkował się do rekomendacji Enea S.A. i 
zaproponował taką samą kwotę premii jak u „mamusi” -1000 zł. 
Strona społeczna zgodziła się z tą propozycją. Zgodnie z uzgodnie-
niem uprawnieni do premii są Pracownicy zatrudnieni 10 grudnia 
2021 r. i pozostający w zatrudnieniu na dzień wypłaty -15 grudnia 
2021 r. Bon Świąteczny w wysokości 100 zł Pracownicy otrzymają 
najpóźniej 23 grudnia 2021 r. 
Na zakończenie spotkania za naszym pośrednictwem Zarząd całej 
Załodze życzy Zdrowych Spokojnych Świat Bożego Narodzenia 
oraz szczęśliwego Nowego Roku. My dołączamy się do tych życzeń 
- życzymy również Bogatego Mikołaja. 

Po spotkaniu w Enea Operatorze odbyła się wideokonferencja w 
Enea Serwis. Głównym tematem była premia na Święta Bożego 
Narodzenia. Uzgodniono kwotę premii identyczną jak w Enea SA i 
Operatorze –1000 zł. Uprawnieni do premii są pracownicy będący 
w zatrudnieniu na dzień zawarcia porozumienia i pozostający w 
zatrudnieniu z dniu wypłaty -17 grudnia 2021 r. Rezerwę finanso-
wą powstałą w wyniku braku organizacji spotkań Świątecznych 
rozdysponują Dyrektorzy Oddziałów. Forma do uzgodnienia w  
Oddziałach 
Inne tematy poruszone podczas spotkania: 
1. Wartość posiłków regeneracyjnych w 2022 r. Zarząd zapropono-
wał kwotę nieakceptowalną dla strony społecznej. Temat ten ma 
być negocjowany na początku 2022 r. 
2. Dzień wolny za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 r. 
Uzgodniono dzień wolny za 1 stycznia -7 styczeń 2022 r. 
Podobnie jak Operatorze na koniec spotkania wszyscy życzyli 
sobie Zdrowych i Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz  
bogatego Mikołaja. 

 

14.12.2021 Premia świąteczna 
w Enea Centrum 

Zarząd Enea Centrum nie widział po-
trzeby spotykania się z przedstawiciela-
mi Pracowników i sam podjął decyzję o 
wypłacie premii na Święta Bożego Naro-
dzenia.  
27.10.2021 podczas spotkania stron dia-
logu społecznego w Enea Centrum padła 
deklaracja kolejnego spotkania za trzy 
tygodnie. Do dzisiaj do takiego spotkania 
nie doszło... 
Informację o nagrodzie przekazano nam 

za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
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Informujemy, że  zgodnie z otrzymanymi rekomendacjami z Enei 
S.A., Spółka w okresie przedświątecznym wypłaci jednorazową na-
grodę pracownikom Enei Centrum (wysokość jak w pozostałych 
Spółkach GK Enea 1000 zł.) 
Do nagrody uprawnieni są wszyscy pracownicy zatrudnieni w Enei 
Centrum lub spółkach Grupy Kapitałowej Enea na dzień 10 grudnia 
2021r. i pozostający w zatrudnieniu w Enei Centrum na dzień wypła-
ty tj. 17 grudnia 2021r. 
Wypłata jednorazowej nagrody nie przysługuje pracownikom przeby-
wającym we wskazanym czasie na urlopie wychowawczym oraz dłu-
gotrwałym urlopie bezpłatnym. 
 

14.12.2021 I czytanie naszego projektu ustawy 
„Emerytura za staż”.  

PAD składa swój projekt 
ustawy. 

Na 44. posiedzeniu Sejmu odbyło się 
pierwsze czytanie projektu ustawy 
„Emerytura za staż”. Wprowadzenie 
emerytur stażowych to projekt NSZZ 
Solidarność. 
"Projekt ustawy przewiduje wprowadze-
nie do polskiego systemu ubezpieczeń 

społecznych emerytury stażowej. Pod projektem swój podpis złożyło 
235 tys. obywateli naszego kraju. Podpisy składały zarówno osoby 
starsze, jak i osoby młodsze, często dzieci starszych pracowników. 
Projekt ustawy, jak i jego uzasadnienie został napisany przez samo 
życie, przez indywidualne historie tysięcy polskich pracowników, 
opisane w listach do przedstawicieli władz państwowych, ale także 
związków zawodowych, z nadzieją, że znajdzie się ktoś, kto chciałby 
im pomóc "– rozpoczął odczytywanie uzasadnienia Marcin Ziele-
niecki, przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, który 
następnie przedstawił następnie historię dwóch osób, które swoją 
karierę zawodową rozpoczęły już w wieku 15 lat. 
"Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie do polskiego systemu 
emerytalnego, zarówno powszechnego jak i rolniczego, emerytury 
przysługującej wyłącznie na podstawie osiągniętego okresu ubezpie-
czeniowego, zwanej emeryturą stażową. Jest to rozwiązanie zgodne z 
oczekiwaniami osób, które ze względu na utratę sił, będącej konse-
kwencją wieloletniego wykonywania pracy zarobkowej, nie są w 
stanie kontynuować jej wykonywania aż do momentu osiągnięcia 
wieku emerytalnego. Wprowadzenie tego rozwiązania zostało zapo-
wiedziane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę w trakcie kampanii 
prezydenckiej w 2020 roku. NSZZ Solidarność wprowadziła ten po-
stulat do umowy programowej podpisanej z Andrzejem Dudą w trak-
cie ostatniej kampanii prezydenckiej" – przypomniał Marcin  
Zieleniecki. 
Przedstawiciel związku podkreślał, że system emerytalny powinien 
opierać się na założeniu, że po wielu latach pracy człowiek ma 
prawo zaprzestać aktywności zawodowej. " Szanowna Pani Mar-
szałek, Wysoka Izbo, zwracam się do wszystkich klubów parla-
mentarnych o poparcie obywatelskiego projektu ustawy" – zakoń-
czył Zieleniecki. W Sejmie towarzyszyli mu członkowie Komisji 
Krajowej NSZZ Solidarność Bogdan Kubiak i Henryk  
Nakonieczny, wraz z przewodniczącym Piotrem Dudą na czele. 

Następnie rozpoczęła się debata nad projektem ustawy. W imieniu 
klubu poselskiego Prawa i Sprawiedliwości głos w dyskusji zabrał 
Janusz Śniadek. "Niestety w Zjednoczonej Prawicy nie mamy zgod-
nego stanowiska w tej sprawie" – stwierdził Śniadek, który wniósł o 
skierowanie projektu ustawy do dalszych prac.  
" Z racji tego, że jest to projekt obywatelski i jest duże oczekiwanie 

społeczne na wprowadzenie emerytur stażowych, w imieniu klubu 
parlamentarnego Koalicja Obywatelska, składam wniosek o skiero-
wanie tego projektu do dalszych prac w komisjach sejmowych – mó-
wiła z kolei posłanka Joanna Frydrych. 
Głos zabrał również Jan Mosiński, który podziękował wszystkim, 
którzy podpisali się pod projektem ustawy o emeryturach stażo-
wych. " Cieszę się z tego, że Solidarność złożyła projekt obywatelski, 
który pozwoli na poziomie komisji sejmowych na debatę o emerytu-
rach stażowych" – podkreślił Mosiński. Z kolei sekretarz stanu w 
Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed 
stwierdził, że w tej chwili nie ma jeszcze stanowiska rządu.  
"Ale chcemy na ten temat dyskutować, bo sprawa jest niezwykle 
ważna" – mówił. 

Prezydent Andrzej Duda 14.12.2021  złożył swój projekt ustawy. 
Andrzej Duda obiecywał projekt emerytur stażowych w czasie 
kampanii wyborczej w 2020 roku. Choć początkowo się z tym nie 
spieszył, teraz jednak zmienił zdanie. 14.12.2021 r. Prezydent zło-
żył projekt w Sejmie. Tego samego dnia parlament zaczął prace 
nad innym projektem dotyczącym emerytur stażowych złożonym 
przez NSZZ Solidarność. Przypadek ??? 
Emerytury stażowe. Co zakłada projekt Prezydenta 

Zgodnie z prezydencką propozycją na wcześniejsze emerytury będą 
mogły przechodzić osoby poniżej ustawowego wieku emerytalne-
go, które mają staż pracy: 39 lat w przypadku kobiet i 44 lata 
w przypadku mężczyzn, a także będą miały zgromadzony kapitał 
emerytalny wystarczający na emeryturę w wysokości co najmniej 
najniższej emerytury. -Dotyczy to zarówno emerytur z ZUS, jak 
i z KRUS.  (Przypominamy, że wprzypadku projektu Solidarności 
staż uprawniający do emerytury stażowej miałby wynosić 35 lat 
w przypadku kobiet i 40 lata w przypadku mężczyzn.) 
Wypracowanie propozycji tzw. emerytury stażowej było zadaniem 
powołanej w maju 2021 r. przez prezydenta Rady ds. Społecznych. 
Prezydent mówił wówczas, że chciałby, aby ta propozycja został 
przygotowana "jak najlepiej i jak najrozsądniej". " By z jednej 
strony próbować zaspokoić uzasadnione oczekiwania społeczne, ale 
z drugiej strony pomieścić się także i w możliwościach, które ma 
i będzie miał w przyszłości system emerytalny" - zapewniał  
Prezydent. 

14.12.2021 Umowa społeczna   
Orlenu, Lotosu i PGNiG. 

Przedstawiciele NSZZ Solidarność oraz zarządów PKN Orlen, 
Lotosu i PGNiG podpisali umowę społeczną, związaną z  
konsolidacją tych spółek 
W związku z procesem łączenia Orlenu, Lotosu i PGNiG podpisa-
no umowę społeczną pomiędzy Krajowym Sekretariatem Przemy-
słu Chemicznego NSZZ Solidarność, w tym organizacjami zakła-
dowymi działającymi w tych koncernach oraz prezesami poszcze-
gólnych firm: Danielem Obajtkiem, Zofią Paryłą i Pawłem Ma-
jewskim. Patronami porozumienia jest wicepremier, minister akty-
wów państwowych Jacek Sasin oraz szef Solidarności Piotr Duda. 
Jak mówił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, nie będzie żadnych 
grupowych zwolnień. - "Dostosujemy prawa pracy i płacy do lepsze-
go pracodawcy" - stwierdził. - To porozumienie pokazuje nasze inten-
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cje. Nie ma możliwości w tym procesie grupowych zwolnień. Opty-
malizacja nie będzie polegała na wyeliminowaniu pracowników. 
To bardzo ważne porozumienie. Pokazujemy, że szanujemy pracow-
ników i prawo pracy - podkreślił Daniel Obajtek. 
"To potężny krok w stronę budowy czempiona polskiego przemysłu i 
jednej z największych firm w tej części Europy"- stwierdził z kolei 
Sasin. 
"Orlen, Lotos i PGNiG to potężny potencjał gospodarczy i inwesty-
cyjny. Już dzisiaj Orlen jest kołem zamachowym polskiej gospodarki. 
Generuje miliardowe dochody dla polskiej gospodarki i przyczynia 
się do budowania nowych miejsc pracy. Chcemy dotychczasowe 
 procesy zwielokrotnić, by w dobie transformacji energetycznej, sku-
tecznie móc zmierzyć się z zadaniami, które ona ze sobą niesie. Jest 
zgoda Komisji Europejskiej na fuzję Lotosu i Orlenu. Pracujemy 
także nad fuzją Orlenu i PGNiG" - dodał Jacek Sasin. 
Stronę społeczną reprezentowali: Henryk Kleczkowski, przewod-
niczący Krajowej Sekcji Przemysłu Naftowego NSZZ Solidarność, 
Bolesław Potyrała, przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa 
Naftowego i Gazownictwa NSZZ Solidarność oraz Mirosław  
Miara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Przemysłu  
Chemicznego NSZZ Solidarność- (przy mikrofonie zdjęcie poniżej). 

"Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego skupia 24 tys. człon-
ków Związku z przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, szklar-
skiego, ale też z przemysłu naftowego i górnictwa naftowego i gazu. 
Organizacje, które są z firm wchodzących w fuzję wchodzą w skład 
naszego Sekretariatu. Mamy naturalny mandat do negocjowania 
porozumień w skali całej fuzji. To porozumienie jest pierwszym kro-
kiem. Nie uznajemy dzisiejszego dnia za dzień finałowy. To pierwszy 
krok dla negocjacji" - podkreślił Mirosław Miara. 
 

15.12.2021 W Niemczech węgiel ponownie jest 
najważniejszym źródłem 
energii 

Najważniejszym źródłem wytwa-
rzania prądu w Niemczech jest 
wciąż węgiel. Od lipca do wrze-
śnia bieżącego roku około jednej 
trzeciej energii elektrycznej 
wprowadzonej do sieci wyprodu-
kowano w elektrowniach węglo-
wych. Spadł udział energii odna-
wialnych - przekazał Federalny 
Urząd Statystyczny Od lipca do 

września ilość energii elektrycznej wytworzonej z węgla wzrosła o 
22,5 proc. w porównaniu z trzecim kwartałem 2020 roku. 31,9 
proc. ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci zostało 
wytworzone w tym okresie w elektrowniach węglowych. W pierw-
szej połowie 2021 roku odsetek ten wyniósł 27,1 proc. Z ko-
lei udział energii elektrycznej pochodzącej z gazu ziemnego znacz-
nie się zmniejszył w RFN. Przede wszystkim gwałtowny wzrost cen 
gazu ziemnego doprowadził do znacznego spadku produkcji ener-
gii elektrycznej z tego surowca .Jego udział w miksie energetycznym 
spadł w trzecim kwartale o 5,7 punktu procentowego w porówna-
niu z tym samym okresem 2020 roku, do zaledwie 8,7 proc. Udział 
konwencjonalnych źródeł energii wyniósł ogółem 56,9 proc. 
"Oznacza to, że pomimo wszystkich wysiłków na rzecz transformacji 
energetycznej, węgiel, energia jądrowa i gaz są nadal najważniejszy-
mi źródłami energii do produkcji prądu w Niemczech" - zauważa 
telewizja ARD. W porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku 
udział ten wzrósł nawet o 0,8 punktu procentowego - podają staty-
stycy. W pierwszej połowie 2020 roku prawie 52 procent energii 
elektrycznej w Niemczech pochodziło z odnawialnych źródeł ener-
gii. Ale już w pierwszej połowie 2021 roku udział ten wynosił tylko 

44 procent, a w trzecim kwartale nadal spadał. Ilość energii elek-
trycznej wytworzonej z wiatru zmniejszyła się od lipca do września 
o dwa procent w porównaniu z tym samym okresem roku po-
przedniego, a z fotowoltaiki o 2,8 procent. Energia wiatrowa jest 
jednak drugim najważniejszym źródłem energii i w trzecim kwar-
tale stanowiła 16,6 procent produkcji energii elektrycznej. Zna-
cząco wzrósł również udział energii elektrycznej importowanej z 
zagranicy: wolumen wzrósł o 13,6 proc. w stosunku do roku po-
przedniego, przy czym import z Francji wzrósł ponad dwukrotnie. 
Wzrósł również eksport energii elektrycznej - o 8,9 procent. Zgod-
nie z danymi statystycznymi Niemcy nadal eksportowały znacznie 
więcej energii elektrycznej niż importowały. 

16.12.2021 40 Rocznica  
Pacyfikacji Gorzowskiego Ursusa 

16 grudnia 2021 r. obchodziliśmy 40. rocznicę strajku i pacyfikacji 
w Zakładach Mechanicznych URSUS w Gorzowie Wielkopolskim. 
Pracownicy Ursusa domagali się: odwołania stanu wojennego w 
Polsce, wypuszczenia uwięzionych działaczy Solidarności, rozlicze-
nia winnych zniszczenia pomieszczeń Zarządu Regionalnego oraz 
nie wyciągania żadnych konsekwencji w stosunku do  
strajkujących. 

W samo południe, przy dźwiękach syren alarmowych, które aku-
rat wybrzmiewały w całym województwie, wspominano tamte 
wydarzenia, przy tablicy usytuowanej na ścianie jednej z hal Za-
kładów Mechanicznych, która od 2006 r. z inicjatywy Działaczy 
Solidarność oddaje należny hołd Strajkującej Załodze ZM  
URSUS. 
W okolicznościowym spotkaniu przy tablicy wzięli udział przed-
stawiciele władz miasta i województwa z Prezydentem Gorzowa -
Jackiem Wójcickim i Wojewodą Władysławem Dajczakiem na 
czele. Jak co roku pod tablicą spotkali się też „Ludzie Solidarności” 
by oddać cześć Tym którzy Walczyli o Wolną Polskę. Wśród 
uczestników rocznicowych obchodów byli też: Uczestnicy strajku z 
1981 r. Pracownicy Zakładów Mechanicznych oraz  Poczty Sztan-
darowe, w tym również Sztandar nieistniejącego dziś URSUSA.  
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Obecny był również  Kapelan Gorzowskiej Solidarności i uczestnik 
strajku, ksiądz Andrzej Szkudlarek. Przy tablicy upamiętniającej 
tamte wydarzenia, złożono wieńce, kwiaty i zapalono znicze. 

Ks. Andrzej Szkudlarek przekazał swoje wspomnienia związane z 
wprowadzeniem stanu wojennego oraz strajku w Stilonie i Ursu-
sie. Nawiązując do publikacji prasowych związanych z 40 rocznicą 
wprowadzenia stanu wojennego, negatywnie ocenił postawę tych 
którzy pacyfikowali Ursus. Nawet po tylu latach nie potrafili przy-
znać się do błędu i przeprosić brutalnie pobitych pracowników 
Ursusa. Niestety taka postawa nie jest odosobniona, większość tych 
którzy  40 lat temu stali po drugiej stronie barykady zachowuje się 
podobnie. 

W imieniu strajkujących w 1981 r. głos zabrał  Krzysztof  
Gonerski - wówczas 18-letni Pracownik URSUSA: „ „Przykro mi, 
że tylko ta skromna tablica upamiętnia pacyfikację. Od kilkunastu 
lat jako strajkujący próbujemy postawić pomnik. To dzieło podjął 
Tadeusz Horbacz, ale 15 stycznia tego roku zmarł. Proszę, abyśmy 
może już na następną rocznicę spotkali się przy pomniku, który ma 
stanąć na skwerze. Projekt już jest, pozwolenie miasta jest, trzeba 
tylko sponsorów” - mówił K. Gonerski. Słowa te kierował do Prezy-
denta Miasta i Wojewody Lubuskiego. Wspomniał jeszcze o hań-
bie jaką jest brak rozliczenia generałów, którzy wypowiedzieli 
wojnę Polskiemu Narodowi. Miedzy innymi główny pomysłodaw-
ca i wykonawca stanu wojennego Wojciech Jaruzelski doczekał 
sędziwego wieku na sowitej generalskiej emeryturze, a po śmierci 
został pochowany w alei zasłużonych ... 
„To powinna być nasza wspólna sprawa. Pomnik przekracza możli-
wości finansowe zarządu regionu czy samej Solidarności. W myśl 
wdzięczności tym, którzy wtedy odważyli się protestować, musimy 
wszyscy zadbać o to, by ten pomnik mógł powstać. Głęboko wierzę, że 
on powstanie. Jest możliwość, żeby zdobyć dofinansowanie na ten 
pomnik, bo jest przecież Narodowa Fundacja Kultury, jest minister-
stwo kultury i dziedzictwa narodowego. Jeśli taki wniosek o wsparcie 
się pojawi, na pewno będę go wspierał „- mówił Gazecie Lubuskiej -
Wojewoda Władysław Dajczak. 

Ważniejsze fakty z pacyfikacji strajku: 
 15 grudnia 1981 Załoga Ursusa w proteście przeciwko wprowa-
dzonego 13 grudnia 1981 r, stanowi wojennemu rozpoczęła Strajk 
Okupacyjny. Ówczesne władze zdecydowały się spacyfikować siłą 
zakład w nocy z 15 na 16 grudnia 1981 r.  Pacyfikacja rozpoczęła 

się ok 3.00 16 grudnia 2021 r. W strajku uczestniczyło 1200 osób w 
ciągu dnia (w momencie pacyfikacji  600). Do likwidacji strajku i 
jego pacyfikacji użyto:-682 funkcjonariuszy milicji obywatelskiej 
w tym również ZOMO, -1632 żołnierzy Ludowego Wojska Pol-
skiego,-1 czołg –T 54,-3 transportery opancerzone,-3 więźniarki. 
Oddziały ZOMO brutalnie rozprawiły się ze strajkującymi robot-
nikami. Pacyfikacja miedzy innymi  „Ścieżka zdrowia” (bicie pa-
łami i kopanie) urządzona prze ZOMO-wców doprowadziła do cięż-
kiego pobicia 33 osób (tyle osób zostało hospitalizowanych).  
Ucierpiały też ich rodziny strajkujących, które po strajku były 
prześladowane i represjonowane. Po strajku zatrzymano 81 osób. 

Za organizację strajku 15 osób skazano na wyroki od 10 miesięcy do 
8 lat pozbawienia wolności. Wyrok pięciu lat pozbawienia wolno-
ści otrzymał między innymi uznawany za lidera strajku Tadeusz 
Kołodziejski. 28 osób zostało skazanych przez kolegia na grzywnę 
4000 zł, a jedna dostała miesięczny areszt. Po strajku wiele osób 
zwolniono dyscyplinarnie z pracy, i wręczono „wilczy bilet”. 
W tym samym czasie w Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” pod-
czas pacyfikacji strajku zabito 9 Górników. 

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM  WALCZACYM O WOLNĄ 
POLSKĘ, którzy „Mieli  odrobinę niezbędnej odwagi, i Szli wypro-
stowani, wśród tych co na kolanach”. 
 

16.12.2021  
Nowa  

Strategia  
Rozwoju  

Grupy Enea 
Zielona zmiana 
Enei to nadrzędny 
cel zaktualizowanej 
Strategii Rozwoju 
Grupy Enea. Kon-
cern energetyczny 
stawia na zrównowa-

żoną transformację budującą wzrost wartości Grupy. Enea będzie 
rozwijała odnawialne źródła energii.  
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Specjalizacją firmy będą magazyny energii, jako technologia kluczo-
wa do zapewnienia stabilności OZE i budowania bezpieczeństwa  
Energetycznego. 

Strategia Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea do 2030 r. z perspek-
tywą 2040 r. wpisuje się w założenia transformacji energetycznej 
kraju. Biorąc pod uwagę otoczenie, jednym z głównych założeń 
Strategii Rozwoju Enei jest wydzielenie ze struktur aktywów zwią-
zanych z wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych 
jednostkach węglowych. 
Nowa Enea – na drodze do Zielonej zmiany 
"Jako odpowiedzialny podmiot z branży energetycznej będziemy pro-
wadzić działalność przy minimalizowaniu oddziaływania na środowi-
sko naturalne. Nadrzędnym celem zaktualizowanej strategii jest 
„Zielona zmiana Enei”. Rozumiemy ją jako zrównoważoną transfor-
mację Grupy budującą wzrost wartości, przy założeniu długofalowe-
go celu, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 
roku" – powiedział Paweł Szczeszek, prezes Enei. 
"Najbliższe lata w energetyce to czas dynamicznych zmian, transfor-
macji, która w Polsce jest szczególnym wyzwaniem. Aktualizacja na-
szej Strategii to nie tylko dostosowanie się do nowych realiów, ale i 
pomysł na nową Eneę w zmieniającej się branży energetycznej" –
 dodał Paweł Szczeszek 
Nową Misją Enei jest racjonalna i efektywna realizacja transfor-
macji polskiej energetyki. 
Dostarczanie klientom niezawodnych produktów i usług będzie odby-
wać się przy jednoczesnym budowaniu trwałych relacji, opartych na 
poszanowaniu środowiska naturalnego oraz wzajemnie wyznawanych 
wartości. W wizji, Enea to koncern, który jest wiodącym dostawcą 
zintegrowanych produktów i usług wyznaczający nowe trendy w cza-
sach transformacji energetycznej. 
Enea planuje osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. dzięki 
rozwojowi odnawialnych źródeł energii opartych na nowocze-
snych technologiach. Wzrost mocy zainstalowanej w OZE odbywać 
się będzie poprzez akwizycje, rozwój własnych projektów, a także 
przy współudziale partnerów biznesowych. 
"Do 2030 r. moc zainstalowana w odnawialnych źródłach energii 
wzrośnie w Grupie Enea o ok. 1,5 GW, a w perspektywie 2040 r. o 
kolejne 2 GW. W połączeniu z wydzieleniem aktywów węglowych 
pozwoli to zdecydowanie obniżyć emisje CO2 już w perspektywie 2030 
r. "– przekazuje Paweł Szczeszek,  

Inwestycje, kluczowe kierunki Grupy 

Grupa Enea zamierza przeznaczyć w perspektywie 2023-2042 
ponad 68 mld zł na inwestycje, z czego ok. 14 mld zł na projekty 
związane z OZE. Wśród nich: farmy wiatrowe na morzu, farmy 
fotowoltaiczne i wiatrowe na lądzie, a także magazyny energii. W 
pierwszej kolejności będą to magazyny dedykowane OSD, a także 
dopełniające już istniejące i budowane instalacje wytwórcze OZE. W 
przyszłości oferta będzie kierowana do odbiorców indywidualnych, a 
także przemysłu. 
W początkowej fazie drogi do neutralności klimatycznej, dla zachowa-
nia bezpieczeństwa energetycznego, firma chce wykorzystać gaz jako 
niskoemisyjne paliwo przejściowe. Inwestycje w tym zakresie będą 
ograniczały się do odtworzenia części mocy ok. 1,9 GW w oparciu o 
istniejącą infrastrukturę. Konwencjonalne, niskoemisyjne źródła 
będą stabilizowały rozwijające się OZE. 
W zaktualizowanej Strategii, w dystrybucji, Enea zakłada koniecz-
ność przygotowania OSD do zmieniającego się rynku energii. Stąd 
założenia inwestycji w ten obszar przeszło 42 mld zł w latach 2023-
2042. Wyzwaniem najbliższych lat będzie rozwój inteligentnej sieci 
energetycznej. To inwestycja w poprawę bezpieczeństwa energetycz-

nego oraz umożliwienie świadczenia nowych usług, zarówno przez 
dystrybutorów, jak i sprzedawców energii elektrycznej. 
Jednym z kluczowych kierunków rozwoju Grupy będzie wprowadza-
nie do oferty produktów multienergetycznych, nowoczesnej oferty 

dla prosumentów, w tym współpraca z samorządami, a 
także udział w tworzeniu i zarządzaniu wyspami ener-
getycznymi. 
Grupa planuje rozwój obszaru handlu hurtowego i 
nowych linii biznesowych przy jednoczesnym zwięk-
szaniu efektywności obsługi klientów. 

Zrównoważony rozwój 

Grupa Enea jako odpowiedzialny podmiot z branży 
energetycznej będzie prowadzić działalność przy 
minimalizowaniu oddziaływania na środowisko na-
turalne. Zaktualizowana Strategia Rozwoju Grupy 
Enea wspiera realizację Celów Zrównoważonego 
Rozwoju. 
Grupa Enea poważnie podchodzi do kwestii związa-
nych z odpowiedzialnością za rynek oraz swoich 
interesariuszy. Mając świadomość, że jej kluczowym 
aktywem w tych relacjach jest budowana od wielu lat 
wiarygodność, zgodnie z agendą Zrównoważonego 

Rozwoju ONZ (SDG), Grupa w dalszym stopniu będzie aspirować 
do miana lidera zaufania. 
Enea będzie odpowiedzialnym partnerem w zrównoważonym za-
rządzaniu niezawodnością i ciągłością dostaw energii, zrównowa-
żonym zarządzaniu środowiskiem, dbającym o ograniczanie szko-
dliwego wpływu na środowisko oraz w zarządzaniu innowacyjno-
ścią i rozwojem technologicznym. Ponadto Grupa Enea będzie odpo-
wiedzialnym partnerem w zakresie społecznego zaangażowania i 
rozwoju społeczności lokalnych oraz zrównoważonym zarządza-
niu relacjami z klientem zewnętrznym i wewnętrznym. 
 

17.12.2020 –51 rocznica  
MASAKRY NA WYBRZEŻU  

Powtórka z historii: Grudzień 1970 r. 
Grudniowy bunt robotniczy w Polsce 14-22 grudnia 1970, wystą-
pienia robotnicze (strajki, wiece, demonstracje) w miastach Wybrzeża, 
głównie w Gdyni Gdańsku i Szczecinie , wynikające z pogarszającej 
się sytuacji społecznej, gospodarczej i politycznej kraju. Bezpośred-
nim pretekstem do wydarzeń grudniowych stało się ogłoszenie 13 
grudnia podwyżki artykułów żywnościowych (m.in. mąki i mięsa). 

W odpowiedzi 14 grudnia rozpoczął się strajk w Stoczni Gdańskiej, 
który 15 grudnia rozszerzył się także na Stocznię Gdyńską, Port Pół-
nocny i Stocznię Remontową w Gdańsku. Robotnicy powołali Mię-
dzyzakładowy Komitet Strajkowy. Na ulicach Trójmiasta strajkują-
cy sformowali wielotysięczne demonstracje. Rozpoczęły się walki z 
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oddziałami Milicji Obywatelskiej (MO), podpalono Komitet  
Wojewódzki PZPR. 

W. Gomółka  podjął decyzję o użyciu broni palnej przez oddziały MO 
i wprowadzeniu do Trójmiasta jednostek Wojska Polskiego (WP) pod 
dowództwem G. Korczyńskiego (25 tys. żołnierzy oraz 1300 czołgów 
i transporterów opancerzonych). 16 grudnia przedstawiciele strajku-
jących zawarli porozumienie z władzami miasta, ale już w nocy zostali 
aresztowani. 17 grudnia oddziały MO i WP (po apelu telewizyjnym 
wicepremiera S. Kociołka) otworzyły ogień do robotników udających 
się do pracy w Stoczni imienia Komuny Paryskiej, na skutek czego 
zginęło lub zostało rannych setki osób. 

16 grudnia strajki rozpoczęły się w Elblągu i Słupsku, 17 grudnia w 
Szczecinie. Po spacyfikowaniu buntu na Wschodnim Wybrzeżu (do 18 
grudnia), główne wydarzenia rozegrały się w Szczecinie, w którym 
także utworzono Międzyzakładowy Komitet Strajkowy 
(przewodniczący M. Dopierała), kierujący strajkiem generalnym. 
Do zamieszek na mniejszą skalę doszło także w Krakowie i Wał-
brzychu, strajki zaś wybuchły w Warszawie, Wrocławiu, Nysie, 
Białymstoku i Oświęcimiu. 
22 grudnia w Szczecinie podpisano porozumienie, w którym robot-
nikom gwarantowano m.in. wycofanie podwyżek, podniesienie płac, 
nierepresjonowanie uczestników strajków i ukaranie winnych za spo-
wodowanie ofiar śmiertelnych. Do ukarania winnych nigdy nie doszło
-główny winowajca Wojciech Jaruzelski ówczesny minister obro-
ny narodowej dożył sędziwego wieku na emeryturze generalskiej, 
a po śmierci został pochowany w alei zasłużonych…  Według ofi-
cjalnych źródeł na Wybrzeżu zginęło 45 osób , 1165 zostało  
rannych, aresztowania objęły 2-3 tys. osób. 

17.12.2021 Solidarność krytycznie o promowaniu 
wyższości OZE nad węglem. 

Śląsko-Dąbrowska Solidarność analizuje aktualną sytuację u  
naszych zachodnich sąsiadów. 
Gdy w 2004 partia Zielonych zachęcała Niemców do przejścia na 
„zieloną” energię, Jürgen Trittin, ówczesny minister środowiska 
wywodzący się z tego ugrupowania zapewniał, że cena energetycznej 
transformacji dla przeciętnego obywatela nie będzie większa niż 
koszt zakupu porcji lodów raz w miesiącu. 
Tymczasem już w 2011 roku dopłaty do OZE, które w większości 
są pokrywane bezpośrednio przez gospodarstwa domowe w rachun-
kach za prąd, przekroczyły 12 mld euro. W kolejnych latach dopła-
ty nadal nieustannie rosły, choć politycy i eko-aktywiści jak mantrę 
powtarzali, że wiatraki i panele fotowoltaiczne wymagają wsparcia 
jedynie na początku. Później rozwój technologiczny miał sprawić, 
że OZE nie tylko będą w stanie samodzielnie funkcjonować na 
rynku, ale również dostarczać energię znacznie tańszą od konwen-
cjonalnych elektrowni. To oczywiście nie nastąpiło i najprawdopo-
dobniej nigdy nie nastąpi. 
Kłamstwo założycielskie 
Slogan, który głosi, że odnawialne źródła są w stanie konkurować 
cenowo na wolnorynkowych zasadach z energetyką opartą na 
paliwach kopalnych jest kłamstwem założycielskim „zielonej re-
wolucji”. Rzekoma konkurencyjność energii ze źródeł odnawialnych 
nie wytrzymuje konfrontacji z faktami nawet dziś, gdy system 
olbrzymich dopłat do OZE z jednej strony i równie wysokich pa-
rapodatków nałożonych na energetykę węglową z drugiej nie ma 
już z wolnym rynkiem kompletnie nic wspólnego. 
Propagandowa siła owego kłamstwa założycielskiego jest jednak 
przepotężna. W ubiegłym roku dopłaty do OZE w Niemczech wy-
niosły rekordowe 30,9 mld euro. Mimo to w tegorocznych wyborach 
parlamentarnych u naszych zachodnich sąsiadów partia Zielonych 
uzyskała najlepszy wynik w historii i weszła w skład koalicji rzą-
dowej razem z lewicową SPD i liberałami z FDP. 
Przyspieszenie rewolucji 
24 listopada 2021 r.nowa koalicja ogłosiła wielki plan przyspiesze-
nia transformacji energetycznej. Zgodnie z jego zapisami Niemcy 
mają już w 2030 roku całkowicie odejść od węgla (a nie w 2038 
roku, jak dotychczas planowano). W umowie koalicyjnej zawarto 
jednak furtkę, że pożegnanie z węglem do końca bieżącej dekady 
byłoby rozwiązaniem „idealnym”. To daje politykom możliwość 
wycofania się z tej zapowiedzi, jeśli okaże się ona niewykonalna. 
Również w 2030 roku niemiecki miks energetyczny ma w 80 proc. 
opierać się na OZE. Z kolei gaz ziemny jako surowiec energetycz-
ny ma zostać wycofany z do 2040 roku. Jednocześnie jednak w umo-
wie koalicyjnej znalazł się zapis mówiący o zwiększeniu mocy ener-
getyki gazowej w najbliższych latach o 50 proc. Tym faktem jednak 
liderzy koalicji nie chwalą się zbyt głośno. 
41 tys. euro na rodzinę 
Czy plan nowej koalicji jest realny i możliwy do udźwignięcia pod 
względem kosztów? Na to pytanie w dużej mierze odpowiada raport 
opracowany przez firmę doradczą Business Consulting Group 
(BCG) dla niezwykle wpływowego Federalnego Związku Przemy-
słu Niemieckiego (BDI). 
Autorzy opracowania wyliczyli, że przyspieszenie „zielonej trans-
formacji” w Niemczech będzie kosztować 860 mld euro do 2030 
roku. Biorąc pod uwagę liczbę ludności, oznacza to, że każda cztero-
osobowa rodzina w tym kraju dopłaci do OZE w ciągu najbliż-
szych ośmiu lat ponad 41 tys. euro. Trudno oczekiwać, że nawet 
bogate niemieckie społeczeństwo jest gotowe unieść aż tak wielki 
ciężar. 
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Nawet politycy partii Zielonych muszą mieć tego świadomość. 
Prawdopodobnie właśnie dlatego nowy niemiecki rząd zapowiada 
przebudowę systemu dotowania OZE. Dotychczas Niemcy dopłaca-
li do wiatraków i fotowoltaiki bezpośrednio w swoich rachunkach za 
prąd. Teraz to obciążenie ma przejąć budżet federalny. To oczywi-
ście tylko pozorna zmiana, bo przecież budżet państwa również składa 
się z podatków płaconych przez obywateli. Politycy najpewniej liczą 
jednak, że skoro niemieckie społeczeństwo kiedyś kupiło bajkę 
Zielonych o „porcji lodów raz w miesiącu”, pewnie kupi również 
to, że to państwo, a nie jego mieszkańcy dopłacą do OZE w naj-
bliższych latach 860 mld euro. 
Płacenie dopiero się zaczyna. 
Drenowanie portfeli niemieckich rodzin nie skończy się w 2030 
roku. Raport BCG prognozuje, że produkcja energii w Niemczech 
wzrośnie niemal dwukrotnie do 2045 roku. Taki skok zapotrzebo-
wania na energię wydaję się być jak najbardziej realny, zważywszy na 
plan całkowitej elektryfikacji transportu i wycofania z użytku 
silników spalinowych, czy też 100-proc. elektryfikacji przemysłu 
oraz sektora ciepłowniczego). Autorzy opracowania szacują, że jeśli 
OZE mają zaspokoić ogromne potrzeby energetyczne niemieckiej 
gospodarki, liczba wiatraków i paneli solarnych będzie musiała 
wzrosnąć w Niemczech do 2045 roku niemal pięciokrotnie. Skoro 
w ubiegłym roku Niemcy dopłacili do OZE 30,9 mld euro, ile do-
płacą w 2045 roku? 
Dla Polski o wiele ważniejsze jest jednak inne pytanie. W ciągu 
ostatnich dwóch dekad Berlin skutecznie narzucał swoją politykę 
klimatyczno-energetyczną całej Unii Europejskiej. Nie ulega wąt-
pliwości, że i tym razem nasi zachodni sąsiedzi będą próbowali to 
zrobić. Czy po raz kolejny im się uda? 
 

17.12.2021 URE zatwierdził taryfy za energię 
elektryczną na 2022 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził ta-
ryfy na sprzedaż energii dla czterech tzw. sprzedawców z 
urzędu oraz pięciu największych spółek dystrybucyjnych. 
W ostatnim kwartale każdego roku w URE prowadzone są po-
stępowania mające na celu zatwierdzenie taryf za energię elek-
tryczną na kolejny rok dla spółek dystrybucyjnych i tzw. sprze-
dawców z urzędu (z grup PGE, Tauron, Enea i Energa), 
świadczących usługi dla przeważającej większości odbiorców 
w kraju. 
Zarówno sprzedawcy (spółki obrotu), jak i spółki dystrybucyj-
ne, kalkulują swoje koszty, a następnie przekładają je na ceny 
energii oraz stawki za jej dostarczenie do odbiorców końcowych. Tak 
skalkulowane taryfy przedkładają regulatorowi do zatwierdzenia. Pre-
zes URE prowadzi postępowania taryfowe badając, czy wnioskowane 
przez przedsiębiorców taryfy spełniają wymagania określone prawem 
i przedstawiają jedynie uzasadnione koszty przedsiębiorców. Tak 
długo, jak regulator nie będzie przekonany, że dany poziom taryfy 
równoważy interesy przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców, 
uwzględniając aktualne warunki funkcjonowania rynku i sytuację 
ekonomiczną przedsiębiorstw, taryfy nie mogą zostać  
zatwierdzone. 
Wysokie hurtowe ceny energii oraz koszty zakupu praw do emisji 
CO2 głównymi przyczynami wzrostu naszych rachunków 
Rosną koszty zakupu energii elektrycznej na rynku hurtowym. 
Kontrakty zawierane na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) pokazują, 
że w ostatnim roku cena energii – zarówno z dostawą na rok 2022, jak 
i na kolejne lata - gwałtownie rośnie.  Jeszcze w listopadzie 2020 r. 
cena energii w kontraktach terminowych oscylowała na poziomie 
242 zł/MWh, by w listopadzie br. osiągnąć poziom 470 zł/MWh. 

Ceny te obecnie nadal rosną. 
Drugim  czynnikiem znacząco przekładającym się  na ceny energii 
w Polsce, są koszty zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla 
(CO2). Nasza energetyka w większości oparta jest bowiem na tym 
paliwie: 80 proc. wyprodukowanej w tym roku w kraju energii elek-
trycznej pochodziło właśnie z węgla. Koszty uprawnień w okresie od 
maja 2019 r. do listopada br. wzrosły od 100 do 310 zł za tonę i 
obecnie nadal rosną. 
Dystrybutorzy inwestują 
Stawki nowych taryf dystrybutorów energii wzrosną średnio (dla 
wszystkich grup odbiorców) o 8 proc. i wynika to głównie ze wzro-
stu kosztów prowadzonej działalności operacyjnej i koniecznych 
inwestycji. Operatorzy ponoszą także koszty zakupu energii na 
pokrycie strat podczas dystrybucji. 
W taryfach dystrybucyjnych uwzględnione są także opłaty wynikają-
ce z przepisów prawa, które nie trafiają do dystrybutorów, tj.: 
- stawka opłaty kogeneracyjnej, która wzrosła z 0 zł/MWh do 4,06 
zł/MWh. Opłata ta związana jest z     systemem wsparcia dla energii 
produkowanej w procesie kogeneracji, 
– stawka opłaty mocowej-wzrost o ok. 30 proc., 
 – opłata OZE-spadek z 2,2 zł/MWh do 0,9 zł/MWh. 
W 2022 roku rachunki za energię wzrosną około 21 złotych netto 
miesięcznie. 
Na całkowity koszt rachunku za energię elektryczną składają się 
koszty zakupu energii oraz koszty jej dystrybucji (transportu). 
Prezes URE zatwierdza taryfy zarówno dla sprzedaży (tylko dla 
odbiorców w gospodarstwach domowych korzystających z taryf 
tzw. sprzedawców z urzędu), jak i usługi jej dystrybucji (dla 
wszystkich grup odbiorców). 
W wyniku zatwierdzenia nowych taryfy na obrót (sprzedaż) energią 
elektryczną odbiorcy w grupie G11, dla których sprzedawcą z urzę-
du są firmy Enea, Energa, PGE i Tauron, zapłacą za energię ok. 
17 złotych netto miesięcznie więcej (37 proc.). Natomiast wzrost 
stawek dystrybucji dla tych odbiorców wyniesie średnio 9 proc. - 
nominalnie część dystrybucyjna rachunku w grupie G11 może 
wzrosnąć od 3,70 zł do 4,50 zł netto miesięcznie. 
Oznacza to, że od 1 stycznia 2022 r. łączny średni wzrost rachun-
ku statystycznego gospodarstwa domowego rozliczanego komplek-
sowo (sprzedaż i dystrybucja w grupie G11) wyniesie ok. 24 proc. 
w stosunku do roku 2021, co oznacza wzrost o ok. 21 złotych netto 
miesięcznie. 
Szacunkowe wartości zmian na rachunkach obliczono dla odbiorców 
w gospodarstwach domowych dla grup G11 i G12 – dla średniego 
zużycia w kraju w 2020 r. W przybliżeniu zestawienie odpowiada 
rocznemu zużyciu energii w tych grupach przez przeciętną 3 oso-
bową rodzinę, przy najczęściej stosowanym okresie rozliczenio-
wym (G11 – 1,8 MWh rocznie; G12 – 3,28 MWh rocznie). 
UWAGA: wszystkie ceny i stawki i ich zmiany podawane przez 
URE są stawkami netto. 

* Wyższe wzrosty w procentach stawki dystrybucyjnej w grupach taryfowych 
G wynikają ze zmiany wysokości opłaty mocowej – wzrost do 2 zł miesięcznie. 
**Dla statystycznego odbiorcy danego dystrybutora dla najczęściej stosowa-
nego okresu rozliczeniowego. 
 

20.12.2021 O premii świątecznej w  
Enea Pomiary i Enea Logistyka. 

W Enea Pomiary odbyła się wideokonferencja stron dialogu społecz-
nego w tej Spółce.  
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Tematyka spotkania: 
1.Premia na Święta Bożego Narodzenia. Podpisano uzgodnienie o 
podobnych parametrach jak w innych Spółkach GK Enea. Premia 
w wysokości 1000 zł.  
2. Wartość posiłków regeneracyjnych w 2022 r. Temat ten ma być 
negocjowany po Świętach Bożego Narodzenia  
3. Dzień wolny za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 r. 
Uzgodniono dzień wolny za 1 stycznia -7 styczeń 2022 r. 
Na zakończenie wideokonferencji wszyscy życzyli sobie Zdrowych 
i Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. 
================================================= 
W Enea Logistyka drogą mailową zawarto uzgodnienie dotyczące 
wysokość premii na Święta Bożego Narodzenia (wysokość premii 
jak w innych Spółkach GK Enea –1000 zł). 
 

21.12.2021 Tenisistki stołowe Siarki Tarnobrzeg 
kolejny rok ze wsparciem Enei  

Enea kolejny rok będzie sponsorem tytularnym tarnobrzeskiego 
klub tenisa stołowego. W Zamku Dzikowskim trener drużyny KTS 
Enea Siarkopol Tarnobrzeg Zbigniew Nęcek podpisał przedłuże-
nie umowy sponsorskiej z władzami Spółki. W wydarzeniu uczest-
niczyli także parlamentarzyści i samorządowcy. 
Ostatnie miesiące były dla tenisistek Siarki bardzo udane. Po raz 30 
zdobyły one tytuł Drużynowego Mistrza Polski, a w styczniu przy-
szłego roku zagrają w ćwierćfinale Ligi Mistrzyń. Zbigniew Nęcek 
przypomniał, że dzięki wsparciu sponsorów KTS Enea Siarkopol 
Tarnobrzeg nie tylko uczestniczy w rozgrywkach krajowych i mię-
dzynarodowych. Organizowane są okolicznościowe turnieje tenisa 
stołowego dla dzieci i dorosłych czy „Mistrzostwa Polski Dzienni-
karzy” w tej dyscyplinie. Klub patronuje także klasie sportowej w 
Szkole Podstawowej nr 10 a także Tarnobrzeskiemu Centrum Tenisa 
Stołowego w hali MOSiR. Mówi trener. 

Umowę w imieniu grupy Enea podpisali członek zarządu Enei 
Elektrowni Połaniec Janusz Paruzel oraz prezes spółki Bogusław 
Rybacki. W wydarzeniu uczestniczył prezes grupy Enea Paweł 
Szczeszek. Obecna była także wiceminister Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu Anna Krupka. 
 

23.12.2021 Polska elektrownia atomowa-  
jest oficjalna lokalizacja 

Nadmorska lokalizacja Lubiatowo-Kopalino w gminie Choczewo 
(powiat wejherowski, woj. pomorskie) jest preferowanym miej-
scem pod budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce – poin-
formował inwestor, spółka Polskie Elektrownie Jądrowe.  
"Polskie Elektrownie Jądrowe będą się teraz ubiegać o uzyskanie 
niezbędnych decyzji administracyjnych, by móc przeprowadzić budo-
wę Polska potrzebuje energetyki jądrowej, a wybudowanie pierwszej 
elektrowni tego typu w Polsce jest istotne dla całego kraju" – oświad-
czyła minister klimatu Anna Moskwa 
Lokalizację Lubiatowo-Kopalino (gm. Choczewo, pow. wejherow-
ski, woj. pomorskie) wskazano na podstawie prowadzonych od 2017 
r. szczegółowych badań środowiskowych i lokalizacyjnych.  

Te wykazały, że spełnia ona wszystkie wymagania środowiskowe 
stawiane tego typu obiektom i jest bezpieczna dla mieszkańców – 
podkreśliły Polskie Elektrownie Jądrowe. 
Druga potencjalna rozpatrywana lokalizacja leżała nad Jeziorem 
Żarnowieckim. 
Spółka PEJ zaznaczyła, że wyniki analiz zostały umieszczone w 
"Raporcie o oddziaływaniu inwestycji na środowisko", który jest 
pierwszym tego typu opracowaniem w Polsce sporządzonym dla 
elektrowni jądrowej. 
 

23.12. 2021 Ostatnie pożegnanie  
Andrzeja  

Rozpłochowskiego. 
 
20 grudnia 2021 przegrał walkę 
z Covidem Andrzej Rozpło-
chowski Ikona Solidarności.   
Andrzej Rozpłochowski był 
jedną z legend Solidarności. Był 
bardzo przywiązany do idei wol-
ności. To człowiek, który orga-
nizował strajki w sierpniu ‘80 

roku w hucie Katowice, był jednym z sygnatariuszy porozumień 
sierpniowych, inwigilowany, w końcu wypchnięty  na emigrację z 
Polski przez komunistów.  
W 1980 r. uczestniczył tam w strajku, a potem został przewodniczą-
cym komitetu strajkowego. 11 września 1980 r. podpisał w imieniu 
protestujących ze stroną rządową Porozumienie Katowickie. To 
właśnie w Dąbrowie Górniczej wynegocjowano postulat, że Poro-
zumienia Gdańskie obowiązują na terenie całego kraju. Porozu-
mienie Katowickie umożliwiło także tworzenie w Polsce niezależ-
nego i scalonego ruchu związkowego. 

Po wprowadzeniu stanu wojennego Rozpłochowski był internowa-
ny w Ośrodku Odosobnienia w Katowicach, następnie w Zabrzu-
Zaborzu, Grodkowie i Uhercach. Został oskarżony o „próbę obale-
nia siłą ustroju PRL”, był przetrzymywany bez wyroku w Aresz-
cie Śledczym Warszawa-Mokotów, zwolniony na mocy amnestii w 
lipcu 1984 r. 
Od 1988 r. przebywał na emigracji w Stanach Zjednoczonych, 
angażował się w działalność organizacji polonijnych. W 2010 r. wró-
cił do Polski. Angażował się m.in. w upamiętnianie historii Solidar-
ności, często zabierał głos w debacie publicznej. Jest autorem 
wspomnień pt. „Postawią Ci szubienicę…” 
Andrzej Rozpłochowski po zakażeniu koronawirusem leżał w sta-
nie ciężkim w szpitalu MSWiA w Katowicach. Był podłączony pod 
respirator – jego płuca w 80 proc. zostały zniszczone przez COVID-
19. Niestety, nie udało mu się wygrać z chorobą. Odszedł do domu 
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Pana 20 grudnia 2021 r., w wieku 71 lat. 
Andrzeja Rozpłochowski to jedna z kluczowych postaci dla powsta-
nia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidar-
ność. To również jedna z najważniejszych osób dla najnowszej hi-
storii Polski, Bohater naszej wolności, człowiek niezłomny, prawy, 
który oddał na rzecz suwerennej Ojczyzny ogromne zasługi. Le-
gendarny związkowiec Solidarności , Człowiek Roku 2020 Tygo-
dnika Solidarność. 

"Odszedł jeden z najważniejszych, wręcz kluczowych ludzi dla po-
wstania NSZZ Solidarność. Człowiek skromny, prawy, który nigdy 
nie zabiegał o własne honory i korzyści. Był dla mnie wzorem nie-
złomności i odwagi. Zwróciłem się do pana prezydenta o pośmiertne 
odznaczenie Andrzeja Rozpłochowskiego Krzyżem Wielkim Orderu 
Odrodzenia Polski Zawsze pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci” -
mówił o zmarłym Przewodniczący Komisji Krajowej  
NSZZ Solidarność Piotr Duda 

Uroczystości pogrzebowe Andrzeja Rozpłochowskiego odbyły się 
23 grudnia 2021 r. w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Maryi Panny w Katowicach (kościół Mariacki). Andrzej 
Rozpłochowski został odznaczony pośmiertnie przez Prezydenta 
RP Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. W imieniu pre-
zydenta rodzinie zmarłego order przekazała Zofia Romaszewska.  
Podczas homilii w czasie mszy św. pogrzebowej, metropolita kato-
wicki wspomniał 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego 
oraz śmierci dziewięciu górników z kopalni "Wujek". Podkreślił, 
że cierpienia dotykały najbardziej ideowych osób tworzących ruch 
społeczny, a potem związek zawodowy Solidarność. 
 „ Należał do nich zmarły śp. Andrzej Rozpłochowski” - podkreślił 
abp Wiktor Skworc. - 
Zauważył także, że "wspominając czas stanu wojennego możemy 
powiedzieć, że wolną Polskę zdobyli ludzie gwałtowni. Pragnęli lep-
szego życia, chcieli budować wspólne dobro, wolną ojczyznę. Do 
takich niewątpliwie należał śp. Andrzej, którego dziś żegnamy, dzię-
kując mu z pełne poświęceń życie” 
„Andrzej Rozpłochowski był bezkompromisowy, walczył o najwyższe 
wartości, o jakie warto walczyć tutaj na ziemi” - powiedział premier 
Mateusz Morawiecki obecny podczas uroczystości pogrzebowych. 
Wicepremier Jarosław Kaczyński w liście skierowanym do żałobni-
ków napisał, że "całe życie śp. Andrzeja Rozpłochowskiego było jed-

ną, ciągłą walką, nieustającym zmaganiem się z przeciwnościami 
losu, których ten jemu nie szczędził, a także boju o wolną i sprawie-
dliwą Polskę. I choć przegrał ostatnią rundę tego starcia z podstęp-
nym wrogiem, jakim jest koronawirus, to z tego boju, który toczył 
przez dekady swojego życia, wyszedł zwycięsko, wygrał go, bo cały 
czas pozostawał wierny samemu sobie; wygrał, gdyż jest jednym z 
współtwórców naszej wolności" - podkreślał prezes PiS. 
Zdaniem Kaczyńskiego Rozpłochowski "wygrał, ponieważ pozosta-
nie w naszej wdzięcznej pamięci, jako wzór prawego człowieka, żarli-
wego działacza związkowego, gorliwego patrioty, który służył sprawie 
polskiej wolności ze wszystkich swoich sił - myślą, czynem i piórem". 
"Śpij kolego w ciemnym grobie niech się Polska przyśni tobie" - 
zacytował. 
Z kolei premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że "Andrzej Roz-
płochowski był nie tylko legendą Solidarności. Bez niego nie mieliby-
śmy dzisiaj Solidarności, bo to jego determinacja po pamiętnym 31 
sierpnia 1980 r. doprowadziła do tego, że 11 września podpisane 
zostały Porozumienia Katowickie". Jak przypomniał Morawiecki, 
bez tych porozumień "nie byłoby "Solidarności" jako związku zawo-
dowego, który objął cały kraj". Premier zaznaczył, że to wola i deter-
minacja Rozpłochowskiego doprowadziły do tego, że Solidność po-
wstała. – „Andrzej Rozpłochowski jest współtwórcą Solidarności" - 
dodał. 
„Nie ma takich słów, które wyraziłyby, co czujemy dzisiaj, żegnając 
legendarnego przywódcę Solidarności, a zarazem dobrego, uczciwe-
go, ciepłego i uśmiechniętego człowieka”– mówił w trakcie ceremo-
nii pogrzebowej Piotr Duda, Przewodniczący Komisji Krajowej 
NSZZ Solidarność. „To trudne dla nas chwile, dlatego jesteśmy tutaj 
dzisiaj w tej świątyni, aby powiedzieć Ci drogi Andrzeju – Bóg zapłać 
za wszystko co zrobiłeś dla NSZZ Solidarność i dla naszej ukochanej 
ojczyzny”. 
Przewodniczący związku wspominał czas, kiedy Andrzej Rozpło-
chowski po powrocie z emigracji postanowił poświęcić się działal-
ności na rzecz uhonorowania weteranów Solidarności. 
„Dziękujemy Ci Andrzeju za to i będziemy ten Twój testament i Two-
je plany realizować. Codzienną ciężką pracą, tak jak Ty to robiłeś” – 
zapewnił Piotr Duda. „Dzisiaj tu w tej świątyni jest Twoja ukochana 
Solidarność i te poczty sztandarowe, które tak ukochałeś, które dla 
mnie i dla Ciebie są tak ważne. Które będziemy podnosić dumnie do 
góry, nie będziemy ich chować do muzeum. Bo Tobie o to chodziło, 
by być dumnym z tego dzieła, jakim jest Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy Solidarność” – podkreślił szef związku. 
W uroczystościach pogrzebowych Andrzeja Rozpłochowskiego 
obok rodziny i bliskich uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz 
państwowych i samorządowych, reprezentanci krajowych i regio-
nalnych struktur NSZZ Solidarność oraz liczne poczty sztandaro-
we.  

Po mszy świętej zmarły został odprowadzony na cmentarz para-
fialny mieszczący się przy ul. Francuskiej. 
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28.12.2021 Nowa Emerytka Elżbieta Lasoń 

W siedzibie związku w Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów poże-
gnaliśmy naszą Koleżankę Elżbietę Lasoń . Ela przeszła na zasłużo-
ną emeryturę po przepracowaniu 41 lat w tym 36 lat w energetyce. 
Przechodząc na emeryturę pracowała na stanowisku Referenta do 
Spraw  Obsługi Klienta w BOK Enea Centrum w Gorzowie 
Wlkp.  Okolicznościowe spotkanie w naszej siedzibie upłynęło w 
miłej i sympatycznej atmosferze. Jak zwykle przy takich spotkaniach 
były wspomnienia, życzenia oraz drobne upominki. Ela poinformo-
wała nas , że w związku z rozpoczęciem nowej drogi życiowej wraz 
z mężem postanowili przeprowadzić się z województwa lubuskiego 
do województwa mazowieckiego.   
W tej nowej drodze życzymy Im  szczęścia i zdrowia . 
 

29.12.2021 Kolejny rekord  
4 fali koronawirusa -794 zgony. 

Resort zdrowia  podał, że minionej doby na Covid-19 w Polsce 
zmarły 794 osoby, 567 zmarłych pacjentów z miało choroby 
współistniejące. 600 spośród 794 pacjentów, którzy zmarli, to oso-
by niezaszczepione przeciw Covid-19. Średnia wieku wśród pozo-
stałych zmarłych jest powyżej 75. roku życia.   
 
Najwięcej nowych zakażeń - 2130 - odnotowano na Mazowszu. Na 
kolejnych miejscach w raporcie resortu zdrowia są województwa: 
śląskie (2117), wielkopolskie (1896), małopolskie (1467), dolnoślą-
skie (1348), łódzkie (999), pomorskie (996), zachodniopomorskie 
(776), kujawsko-pomorskie (775), podkarpackie (535), warmińsko-
mazurskie (524), lubelskie (484), opolskie (440), świętokrzyskiego 
(369), lubuskie (345) i podlaskie (257). 113 zakażeń to dane bez 
wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitar-
ną. 
Według najnowszych informacji, w szpitalach przebywa 20 822 
pacjentów z Covid-19. 1 931 z nich jest podłączonych do respirato-
rów.  
W ciągu ostatniej doby przeprowadzono ponad 101 tys. testów na 
koronawirusa.  
Od początku epidemii w Polsce odnotowano 4 080 282 zakaże-
nia, 95 707 zmarło, a 3 602 702 wyzdrowiały.  
Przyznanie osobom o potwierdzonym statusie działacza opozycji 
antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów poli-
tycznych prawa do jednorazowego świadczenia pieniężnego w 
wysokości 3 tys. zakłada ustawa, którą 27 grudnia 2021 r. podpisał 

prezydent Andrzej Duda. Podpisana przez prezydenta Ustawa z 
dnia 17 grudnia 2021 r. określa warunki nabywania w 2021 r. 
prawa do jednorazowego świadczenia pieniężnego dla działaczy 
opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z po-
wodów politycznych, oraz zasady jego wypłaty. 
"Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 3 tys. zł. będzie 
przysługiwało z urzędu osobie, której do dnia 31 grudnia 2021 r. 
wydano decyzję o potwierdzeniu statusu działacza opozycji antyko-
munistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach 
opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z po-
wodów politycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1255)" - wyjaśniono w 
komunikacie kancelarii Prezydenta. 
 Przypomniano, że świadczenie wypłacane będzie z urzędu przez 
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych do dnia 
31 marca 2022 r. "Podstawą wypłaty będzie decyzja Szefa Urzędu do 
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, sporządzona z wy-
korzystaniem systemu teleinformatycznego, (może zamiast podpisu 
zawierać nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbo-
wym osoby upoważnionej do jej wydania), której nadany zostanie 
rygor natychmiastowej wykonalności" - wskazano. Podano, że jedno-
razowe świadczenie pieniężne wypłacane będzie: osobie pobierają-
cej świadczenie pieniężne - w sposób wybrany dla wypłaty tego 
świadczenia pieniężnego; osobie niepobierającej świadczenia pie-
niężnego zamieszkałej w kraju - przekazem pocztowym na ostatni 
adres korespondencyjny używany w korespondencji z Urzędem do 
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych; osobie niepobie-
rającej świadczenia pieniężnego zamieszkałej za granicą - w pań-
stwie zamieszkania na rachunek bankowy tej osoby za granicą, 
wskazany do dnia 28 lutego 2022 r. przez osobę uprawnioną do 
jednorazowego świadczenia pieniężnego. 
"W przypadku osoby uprawnionej zamieszkałej za granicą, której 
jednorazowe świadczenie pieniężne wypłaca się na rachunek banko-
wy tej osoby za granicą, wypłata nastąpi w walucie wymienialnej" - 
zaznaczono. Podkreślono, że "zgodnie z ustawą, świadczenie będzie 
wolne od egzekucji i nie będzie podlegało wliczeniu do dochodu 
uprawniającego do świadczeń i dodatków przysługujących na pod-
stawie odrębnych przepisów". "Świadczenie jest również zwolnione 
od podatku dochodowego płaconego przez osoby fizyczne" - dodano. 
Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu  
ogłoszenia. 

31.12.2021 Chiny uruchamiają  
wielką elektrownię na węgiel kamienny.  

Gdy Europa stara się odejść od energetyki opartej na paliwach 
kopalnych, niektóre kraje w najlepsze rozwijają węglową infrastruk-
turę. W Chinach właśnie ukończono pierwszy, 1000-megawatowy 
blok elektrowni Shanghaimiao. Będzie ich więcej. 
Pierwszy blok energetyczny największej chińskiej elektrowni węglo-
wej został właśnie ukończony. 1000-megawatowy blok jest jednym 
z czterech, które powstaną, a cała inwestycja wpisuje się 
w większy program rozwoju węglowej energetyki – szacuje się, że 
do 2025 roku Chiny rozbudują swoje moce produkcyjne prądu 
o kolejne 150 GW, które zasilą łączną pulę 1230 GW.  Jak wynika 
z raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej, Chiny odpo-
wiadają obecnie za połowę światowej produkcji energii z węgla, 
i zanotują wzrost – rok do roku – na poziomie 9 %. 
O skali chińskich inwestycji w węgiel świadczy dobitnie fakt, że 
w poprzednim roku powstały tam elektrownie węglowe o mocy 
trzykrotnie przekraczającej podobne inwestycje z wszystkich in-
nych krajów razem wziętych. 
Złoża na zachodzie, konsumpcja na wschodzie 
Mimo tego Chiny łączą inwestycje w energetykę węglową 
z narracją, podkreślającą troskę o środowisko. Zdaniem chińskich 
władz elektrownia Shanghaimiao może przyczynić się do spadku 
emisji dwutlenku węgla. Wynika to z faktu, że chińskie centra pobo-
ru mocy znajdują się głównie we wschodnich regionach kraju, a jego 
zasoby energetyczne są zlokalizowane głównie na zachodzie. Z tego 
względu elektrownia Shanghaimiao, budowana w pobliżu złóż wę-
gla w Mongolii wewnętrznej, została połączona z odbiorcami na 
wschodzie linią pozwalającą na przesyłanie energii w technologii 
UHVDC, przy bardzo wysokich poziomach napięć. Ma to ograni-
czyć straty przy transferze energii na duże odległości, a zarazem wye-
liminować potrzebę transportowania węgla na wschód. 
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19.12.2006 r. Spotkanie opłatkowe w świetlicy OD Gorzów

-8,53 zł.–wartość akcji Enea na dzień 31.12.2021 r. godz. 11,17 

-5,4 %- stopa bezrobocia w listopadzie 2021 r. wobec 5,5 %  
    w październiku. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła    
       898,8 tysiąca. To o 12,1 tys. osób mniej niż w październiku br.  
          oraz o 126,9 tys. osób mniej niż w listopadzie ubiegłego roku.  
-79,87 euro- cena uprawnień do emisji CO 2 z 31.12.2021  
                   godz. 11,14 

-5657,30 zł. wyniosło przeciętne wynagrodzenie w Polsce  
           w trzecim kwartale 2021 r. Wzrosło rok do roku o 9,4 %,  
            w ujęciu kwartalnym wzrost 2,8 %. 
Od 1 stycznia 2022 r. nastąpi podwyższenie stawek akcyzy na alkohol 
etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie. Przy-
kładowo w 2022 r. w stosunku do 2021 r podrożeją: 
-Wódka 40-% wzrost opodatkowania na butelce (0,5l) o ok. 1,50 zł 
-Wino: wzrost opodatkowania na butelce (0,75l) o ok. 16 gr 
-Piwo: wzrost opodatkowania na puszce (0,5l) o ok. 6 gr 
-Papierosy: wzrost opodatkowania za paczkę (20 szt.) o ok. 30 gr 
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KOCHANY MIKOŁAJU … 
Chciałbym samochód pod choinkę 


