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„Człowiek, a związkowiec tym bardziej ma prawo upominać się 
o swoje prawa i nie wolno z tego prawa rezygnować.  

Brak upominania się  o swoje  prawa, pociąga za sobą   
współodpowiedzialność za zło, które się dzieje.”  Jan Paweł II 
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Koronawirus raport 31.01.2022  
W Polsce zachorowało 4 886 154  osób, 

zmarły 105 194 ,   
Wyzdrowiało  4 013 430 chorych.  
W pełni zaszczepieni:  21 727 625  

 
Na świecie zachorowało 375 521 978  

osób, zmarło 5 682 853  osób,  
Wyzdrowiało 296 680 008  chorych  
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 Quo vadis Europo?  
„Zielony ład” =KRYZYS  

ENERGETYCZNY -BLOCKOUT. 

„Zielony ład” czyli polityka klimatyczna Unii Europejskiej (UE)  już 
doprowadziła do drastycznych podwyżek cen energii elektrycznej i 
gazu, zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego Polski, bankructw 
wielu firm energetycznych w UE i Wielkiej Brytanii, kryzysu ener-
getycznego oraz inflacji niespotykanej od lat. 
Żeby ocenić dlaczego ponosimy tak wielkie koszty polityki klima-
tycznej UE i czy warto je ponosić należy poznać poniższe fakty. 
Na wstępnie należy się zastanowić jaki wpływ na ocieplenie klimatu 
ma człowiek. Wielu naukowców kwestionuje wpływ emisji CO2 na 
ocieplenie klimatu. Miedzy innymi Prof. Richard Lindzen, członek 
Amerykańskiej Akademii Nauk, zajmujący się fizyką atmosfery i 
meteorologią, nie pozostawia suchej nitki na oenzetowskim raporcie 
dotyczącym ocieplania się klimatu. Twierdzi, że alarmistyczny ton 
opracowania jest skandaliczny, a teoria o ocieplaniu się klimatu na 
świecie jest ”nonsensowna” i popierana fałszywymi założeniami i 
dowodami.  Tłumaczy, że w teorii globalnego ocieplenia przypisuje 
się winę tylko jednemu z wielu elementów składowych klimatu – 
dwutlenkowi węgla. To jest myśl absurdalna… Dlatego Prezydent 
USA D.Tramp z polityki "zielonego ładu" się wycofał. Niestety w Eu-
ropie eko-terroryści przekonali rządzących w Europie że mamy 
wpływ na ocieplenie klimatu i, że możemy nawet pozostając sami 
nakładać kaganiec w postaci opłat za CO2 na gospodarkę Unijną. 
Obrót uprawnieniami do emisji CO2 wystawiony został na wolny ry-
nek i zaraz opanowali go spekulanci finansowi, przez co cena 
uprawnienia do 1 tony CO2 wzrosła z 6 euro  w 2014 r. do blisko 
100 euro pod koniec 2021 r. 

 
Kilka faktów wprowadzających do tematu CO2.  
Człowiek przez swoją działalność na ziemi emituje 4 % dwutlenku 
węgla (CO2). 96 % produkuje sama natura, najwięcej oceany. Z 
tych 4% procent Europa emituje 8 %. Najwięcej CO2 produkują 
Chiny, USA, Indie i Rosja (razem ponad 70 %). W tych krajach nie 
przejmują się CO2 i dalej inwestują a najtańsze elektrownie oparte 
na węglu. Europa wprowadzając jako jedyna opłaty za prawa do 
emisji CO2 sama podcina sobie gałęź na, której siedzi. Pierwsze 

symptomy tej bzdurnej polityki  już mamy kryzys energetyczny, bar-
dzo drogie nośniki energii , największa od kilkudziesięciu lat infla-
cję, brak bezpieczeństwa energetycznego, groźba lockdownu. 

Pod hasłem walki z ociepleniem klimatu w Europie odchodzi się od 
najtańszego źródła produkcji energii elektrycznej- węgla. Żeby pro-
dukcja energii z węgla stała się nieopłacalna od 2005 r. na terenie 
UE wprowadzono parapodatek, czyli opłaty za prawa do emisji 
dwutlenku węgla -CO2 (ETS ).Obecnie w Polsce  60 % ceny energii 
elektrycznej stanowią prawa do emisji CO2.  Mimo tak wysokich 
opłat od ponad pół roku cena energii elektrycznej pochodzącej z 
węgla jest najtańsza w UE.  Unijni reformatorzy zakładali, że alter-
natywą dla węgla w okresie przejściowym, do momentu całkowitego 
przejścia na Odnawialne Źródła Energi (OZE) miał być gaz. Rosja 
główny dostawca gazu dla Europy pod rządami Władimira Putina 
znając politykę energetyczną UE w 2021 r. stopniowo przykręcała 
kurek gazowy, co doprowadziło do opróżnienia magazynów gazo-
wych i w konsekwencji  doprowadzając do drastycznych podwyżek 
cen gazu ( w 2021 r. r. gaz podrożał o 700 %). Ceny gazu i energii 
elektrycznej pod koniec 2021 i na początku  2022 r. osiągają nie-
chlubne rekordy i doprowadzają do kryzysu energetycznego i go-
spodarczego w Europie. Pieniądze pozyskane z opłat za prawa do 
emisji CO 2 wracają w większości do budżetów poszczególnych kra-
jów członkowskich, ale mogą być wydatkowane tylko na "zieloną 
politykę" UE. Ten system jest niekontrolowany, nieprzewidywalny, nie 
ma żadnych zabezpieczeń. Korzystają z niego instytucje finansowe i 
ci, którzy w żaden sposób nie uczestniczą i nie biorą odpowiedzial-
ności za transformację energetyczną. ETS jest po prostu kolejnym 
narzędziem spekulacyjnym. Środków z ETS nie można przeznaczać 
na remonty, modernizację lub budowę nowych mocy wytwórczych 

pochodzących z węgla.  
„Zielony ład” spowodował też to, że rozpo-
częte już kilka lat temu budowy nowych 
węglowych bloków energetycznych spo-
tkały się z odmową dalszego finansowania 
przez banki (większość z nich została 
sprzedana na początku transformacji 
ustrojowej w Polsce, i obecnie są to filie 
zachodnich banków). Jako przykład można 
podać przykład budowę nowego bloku w 
Elektrowni w Ostrołęce Mimo zainwesto-
wania ponad 2 miliardów złotych, w 
związku z odmową dalszego finasowania 
przez banki trzeba było zaniechać dalszej 
budowy nowego węglowego bloku. Obecnie 
trwa tam proces przeprojektowywania 
bloku z węgla na importowany gaz. Tak 
zwane „czarne aktywa” w Grupach Ener-
getycznych (kopalnie i elektrownie węglo-
we) są również powodem odmowy udziela-
nia przez banki kredytów inwestycyjnych 
w PGE, Enea, Tauron, Energa. Stąd pojaw 

się pomysł wydzielania „czarnych aktywów” z Grup Energetycz-
nych  do nowego podmiotu Narodowej Agencji Bezpieczeństwa 
Energetycznego (NABE). Strona związkowa przedstawia NABE bar-
dzo dosadnie- hospicjum. Z założenia „czarne aktywa” w NABE 
będą przynosić kolosalne straty. Ciekawe kto będzie je pokrywał? 
Jeżeli nikt ich nie pokryje NABE bardzo szybko zbankrutuje.  
   Za to jak grzyby po deszczu powstają za to instalacje fotowoltaiczne, 
i farmy wiatrowe dofinansowywane z opłat za CO2. Podstawową 
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wadą tych instalacji jest ich niestabilność. Brak jest magazynów ener-
gii. Pomija się ciemne strony energii pochodzącej z OZE ( zakłóce-
nia w sieci emitowane przez mikro-instalacje fotowoltaiczne, coraz 
częstsze pożary takich instalacji -problemy z ich gaszeniem, ko-
nieczność utylizacji paneli słonecznych i akumulatorów po 15-20 
latach eksploatacji, małe zasoby ziemi w zakresie pierwiastków 
rzadkich wykorzystywanych do produkcji OZE) Jak można zabez-
pieczyć bezpieczeństwo energetyczne kraju bazując na tak niestabilnych 
źródłach mocy? Obecnie w UE trwa dyskusja czy do zielonej energii 
można zaliczyć energetykę jądrową. Niemcy nie chcą jej zaliczyć do 
„zielonej energii”, dlatego pod koniec 2021 zamknęli 3 z 6 swoich 
elektrowni jądrowych. Pozostałe 3 mają zostać zamknięte pod ko-
niec 2022 r.!!! Podobną politykę preferuje również Szwecja. Putin 
tylko zaciera ręce. Rząd Polski planuje wybudowanie elektrowni 
jądrowej wybrano już nawet lokalizację Lubiatowo-Kopalino w gmi-
nie Choczewo w woj. Pomorskim.    
Planom budowy elektrowni jądrowych w Polsce sprzeciwia się strona 
niemiecka -nie po to zamykają swoje elektrownie jądrowe. W  
Polsce  w jednym z ostatnich sondaży większość pytanych sprzeciwia 
się budowie elektrowni jądrowych (39% opowiedziało się za energe-
tyką jądrową, a przeciwnych było 45%). 

Czy w Europie grozi BLOCKOUT? 
Oprócz bardzo drogiej energii, inflacji, załamania gospodarczego, 
Europie grozi jeszcze większe zagrożenie czyli BLOCKOUT. Pierw-
sze przykłady braku mocy w systemach energetycznych w Europie 
mieliśmy już w 2021 r. Kilka przykładów: 
W lutym 2021 r. w Szwecji zabrakło energii. Kraj ratował się m.in. 
importem "brudnej energii" z Polski. Szwecja w ostatnich latach za-
mykając elektrownie jądrowe  zainwestowała w energetykę wiatro-
wą i latem sprzedaje nadwyżkę zielonej energii. Problem jest jednak 
zimą, wtedy siłownie wiatrowe produkują jej relatywnie mało. W 
lutym 2021 r. zapotrzebowanie na energię elektryczną w Szwecji pobiło 
rekord zimy i w godzinach szczytu niedobór mocy wyniósł 1700 
MW. Ratunkiem okazał się import "brudnej energii" z Polski, gdzie 
ponad 70 % generowanej mocy pochodzi z węgla. 
W marcu 2021 r. zabrakło mocy w niemieckiej ener-
getyce. Elektrownia węglowa Heyden, która została 
wygaszona na początku 2021 roku, musiała być od 
tego czasu włączana ponownie sześć razy. Jednostka 
wróciła do pracy, by zasilić system, w którym zabrakło 
energii z wiatru i słońca. Latem 2021 r. Niemcy trzy-
krotnie stawały przed groźbą wielkoskalowych 
przerw w dostawach prądu. Miało to miejsce 6, 12 i 
25 czerwca 2021 r.. Sytuacja była poważna – w syste-
mie pojawił się niedobór mocy, częstotliwość europej-
skiej sieci spadła, RFN musiała zaimportować moc z za 
granicy, między innymi z Polski. System energetyczny 
znalazł się w stanie krytycznym i otarł się o blackout. 
W szczycie zapotrzebowania zabrakło 6 GW mocy. 
17 maja 2021 r. z powodu awarii w Elektrowni w 
Bełchatowie w polskim systemie energetycznym za-
brakło 3900 MW mocy. Krajowy system energetyczny 
ratowano awaryjnym importem z Czech, Słowacji i 
Niemiec. 
6 grudnia 2021r. w Polsce w związku ze zwiększonym 
zapotrzebowaniem na energię elektryczną  wystąpiły 
trudności w zbilansowaniu krajowego systemu elek-
troenergetycznego ze względu na niską generację wiatrową oraz 
postoje awaryjne i remontowe kilku jednostek wytwórczych. Polski 
system ratowano importem energii ze Szwecji, Niemiec, Słowacji i 
Ukrainy. Szwedzi nie ratowali nas energią pochodzącą z OZE, ale 
uruchomili swoją rezerwową elektrownię na olej opałowy w 

Karlshamn. Deficyt mocy trwał 15 godzin, w szczycie osiągnął 1,2 
GW. Tak dużego wolumenu energii nie importowaliśmy nigdy wcze-
śniej. 
W tym miejscu należy jeszcze przypomnieć wyrok Trybunału Spra-
wiedliwości UE (TSUE) z maja 2021 r. w/s zawieszeniu wydobycia w 
kopalni w Turowie ( skarga Czech dotycząca obniżenia poziomu wód 
gruntowych w pobliżu kopalni w Turowie). Gdyby Polska wykonała 
wyrok TSUE w polskim systemie energetycznym zabrakłoby 8 % 
mocy  ( tyle stanowi w krajowym systemie energetycznym produk-
cja energii elektrycznej generowana przez Elektrownię Turów). 
Latem ten ubytek można by próbować ratować energią z OZE, ale co 
w zimie? ( latem w szczycie OZE w szczycie produkowało nawet 30 
% krajowego systemu energetycznego, zimą ten współczynnik spada 
poniżej 10% !!!). Wykonanie tego wyroku wiązałoby się również z 
zagrożeniem zdrowia i życia okolicznych mieszkańców (brak energii 
elektrycznej, ciepłej wody i ogrzewania). Dzięki Bogu Polska nie 
wykonała tego wyroku i dlatego 20 września 2021r. TSUE nałożył 
na Polskę karę finansową, za to że nie zaprzestaliśmy wydobycia w 
kopalni w Turowie, a co by się z tym wiązało nie wyłączyliśmy elek-
trowni Turów. Kara w wysokości 500 tys. euro za każdy dzień pracy 
kopalni w Turowie naliczana jest od 20 września 2021 r. !!! 
Podsumowując powyższe fakty, jeżeli polityka klimatyczna w Europie 
się nie zmieni nieuchronnie czeka nasz oprócz kryzysu gospodarcze-
go również BLACKOUT (może jeszcze tej zimy)  
Część państw w Europie (Austria, Niemcy, Hiszpania, Polska) przy-
gotowują się do takiego scenariusza i ostrzega mieszkańców przed 
ryzykiem wystąpienia dłuższych przerw w dostępie do energii elek-
trycznej. Jednym z pierwszych krajów, który poruszyły temat blackoutu 
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 poniżej : 
https://www.youtube.com/watch?v=mHWcOQ_7Y-U&t=19s 
Dodatkowo austriackie władze opublikowały listę rzeczy niezbędnych 
w trakcie blackoutu. Jest na niej: -zapas wody pitnej,-latarka,-
baterie,-zapałki,-radio tranzystorowe,-apteczka pierwszej pomocy,-
żywność w puszkach. 
Podobnie wygląda sytuacja w Niemczech. Wydział Ochrony Cywil-
nej 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. 
W Polsce Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) na swojej stronie 
internetowej umieściło też porady – jak radzić sobie i co robić na wy-
padek blackoutu.- Co zrobić: „Zabezpiecz się w: latarkę, świece,  
apteczkę i dokumenty trzymaj w łatwo dostępnym miejscu. Wyposaż  
się przenośną ładowarkę – tzw. POWERBANK. Przygotuj zapasy  
jedzenia, które nie wymaga prądu przy przechowywaniu i  
przygotowywaniu". 

Ograniczmy jeszcze emisję matanu- ciąd dalszy "zielonego ładu"... 
Niestety „elity” UE nie widzą problemu, i dalej brną w „zielony 
ład”. Kolejnym pomysłem eko-terrorystów jest ograniczenie emisji 
metanu. Przed rozpoczęciem szczytu klimatycznego COP26 odbywa-

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
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jącego się pod koniec 2021 r.,  działająca przy ONZ Światowa Or-
ganizacja Meteorologiczna opublikowała niepokojący raport. Dono-
siła w nim, że w 2020 roku " mimo blokad wywołanych pandemią 
koronawirusa – stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze osiągnęło 
rekordowy poziom". Cała polityka klimatyczna UE (kosztem gospo-
darki) nie przyniosła żadnego skutku. Najwięksi truciciele (Chiny, 
USA, Rosja, Indie) znaczącą zwiększyli emisję CO2!!!  
Tempo wzrostu stężenia tych gazów cieplarnianych w roku 2020 
było wyższe niż średnia roczna z lat 2011–2020.  
Zwolennicy rewolucji klimatycznej wpadli na kolejny wspaniały 
pomysł „skoro globalne ograniczanie emisji EO2 nie przyniosło spo-
dziewanych efektów, to należy skupić się na innym gazie cieplarnia-
nym – metanie"  
W 2017 r. globalne emisje metanu – zarówno ze źródeł naturalnych, 
jak i z działalności człowieka – sięgnęły 600 mln ton. Od początku lat 
dwutysięcznych roczne emisje rosły w tempie 9 % rocznie. To ozna-
cza, że z każdym rokiem do atmosfery trafiało o 50 mln ton  
metanu więcej. 
W ostatnich latach produkcja metanu najgwałtowniej wzrosła w 
Afryce i na Środkowym Wschodzie; w Chinach; w Południowej 
Azji i Oceanii. Każdy z tych trzech regionów w okresie 2000-2017 
rocznie emitował o 10-15 mln ton metanu więcej. Zaraz za nimi 
znalazły się Stany Zjednoczone, gdzie co roku emitowano ok. 4,5 
mln ton metanu więcej. 
Polska jest liderem europejskiego rankingu państw emitujących 
najwięcej metanu głównie z kopalń. 70 proc. zbadanych wycieków 
metanu z kopalni miało miejsce w Polsce. Prawie 90 proc. tej emisji 
pochodzi z głębinowych kopalni węgla, reszta z obiektów odkryw-
kowych i tych, które zakończyły swoją działalność. Wprowadzenie 
dodatkowych opłat za emisję metanu doprowadziłoby do bankruc-
twa większości kopalń w Polsce. Kwestia ograniczenia emisji metanu 
omawiana na zeszłorocznym szczycie klimatycznym COP26. Ponad 
100 krajów zadeklarowało się do ograniczyć emisję metanu  o 30 % 
do końca dekady. Jest to pomysł Unii Europejskiej i Stanów Zjedno-
czonych pod rządami nowego prezydenta J. Baidena. Podpisanie 
zobowiązania ogłosili prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden i 
przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.  
Zobowiązania nie zdecydowały się natomiast podpisać Chiny, Rosja 
oraz Indie, znajdujące się wśród 5 największych emitentów metanu 
na świecie. Oprócz Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej zobo-
wiązanie podpisały między innymi Indonezja, Kanada, Brazylia i 
Wielka Brytania. Prawdziwe spory o włączenie metanu do handlu 
emisjami dopiero przed nami. Ciekawe kiedy pojawi się pomysł 
płacenia za prawa do emisji metanu...  
Inny "ciekawy" pomysł ogłosił Frans Timmermans, komisarz ds. 
klimatu proponuje nawet 300 euro za uprawnienie do 1 tony CO2, 
by przyspieszyć „zieloną rewolucję”. 

Hipokryzję „elit walczących” z CO2 oraz bzdurne przepisy obnaża-
ją poniższe fakty:  
W związku ze szczytem COP26 pod koniec 2021r. do Glasgow przy-
leciało ok. 400 prywatnych samolotów, przewożących głowy państw, 
miliarderów, liderów biznesu oraz celebrytów. Szacuje się, że ich 

łączne emisje wyniosły ok 13 tys. ton CO2. Przeciętny prywatny od-
rzutowiec emituje 2 tony dwutlenku węgla na każdą godzinę lotu. 
Tymczasem całkowity ślad węglowy przeciętnego obywatela wynosi 
około 8 ton rocznie. Prywatne samoloty są od 5 do 14 razy bardziej 
zanieczyszczające niż samoloty komercyjne w przeliczeniu na pasaże-
ra i aż 50 razy bardziej szkodliwe dla środowiska niż pociągi. Pod-
czas szczytu w Glasgow rozmawiano też o tym, żeby transport lotni-
czy też ponosił kosztowne opłaty za emitowanie CO2. A tymczasem 
bzdurne przepisy zmuszają linie lotnicze do pustych lotów (bez 
pasażerów) tylko po to by nie stracić dostępu do lotnisk. Tylko linie 
Lufthansa wykonały 18 000 takich lotów !!! 
Twierdzenie, że odnawialne źródła będą konkurować cenowo na 
wolnorynkowych zasadach z energetyką opartą na paliwach kopal-
nych jest kłamstwem założycielskim „zielonej rewolucji”. Rzekoma 
konkurencyjność energii ze źródeł odnawialnych nie wytrzymuje kon-
frontacji z faktami nawet dziś, gdy system olbrzymich dopłat do 
OZE z jednej strony i równie wysokich parapodatków nałożonych 
na energetykę węglową z drugiej nie ma już z wolnym rynkiem 
kompletnie nic wspólnego. Produkcja energii z węgla dalej jest naj-
tańsza (mimo, że 60% jej ceny stanowią w Polsce opłaty za prawa 
do emisji CO2)  

W ciągu ostatnich dwóch dekad Berlin skutecznie narzucał swoją 
politykę klimatyczno-energetyczną całej UE. W pierwszej połowie 
2020 roku prawie 52 % energii elektrycznej w Niemczech pochodziło 
z odnawialnych źródeł energii. Ale już w pierwszej połowie 2021 
roku udział ten wynosił tylko 44 %, a w trzecim i czwartym kwarta-
le nadal spadał. W RFN znacząco wzrósł również udział energii 
elektrycznej importowanej z zagranicy, wolumen wzrósł o 13,6 %. 
Niemcy jednak nadal eksportowały znacznie więcej energii elek-
trycznej niż importowały. Co jeszcze musi się stać by Niemcy, któ-
rzy decydują o polityce energetycznej w UE zrozumieli, że „zielona 
rewolucja”   to droga do katastrofy gospodarczej całej UE. 
 
Kto w Polsce odpowiada za obecny kryzys energetyczny, a co za 
tym idzie największą od lat inflację ( w grudniu 2021 r. wynosiła 8,6 
% rok do roku.) ? 
Fatalna dla Polski polityka klimatyczna UE rozpoczęła się za czasów 
premiera Tuska oraz premier Kopacz. Jednakże prawdą jest rów-
nież, że kolejne elementy zaostrzania tej polityki były przyklepywa-
ne w Brukseli zarówno przez premier Szydło, jak i przez premiera 
Morawieckiego. Odpowiedzialność za to, co się teraz dzieje, ponoszą 
więc i jedni, i drudzy. Odpowiedzialność za przyjęcie chorej polityki 
klimatycznej rozkłada się na wszystkie rządy począwszy od 2005 r. 
czyli od wprowadzania Unijnego system handlu uprawnieniami do 
emisji.   
Prześledźmy ważniejsze fakty związane z ETS w UE: 
W 2008 r. Rząd Polski przyjął pakiet klimatyczny.. Po objęciu wła-
dzy przez koalicją PO-PSL Polska była jednym ze światowych lide-
rów w redukcji CO2 i innych tzw. gazów cieplarnianych. Tę reduk-
cję emisji zapisano w konwencji klimatycznej w protokole z Kioto, 
w którym ówczesny Rząd Polski zobowiązał się, że w latach 2008-
2012 zmniejszy emisję CO 2 o 6% w stosunku do bazowego roku 
1988. Tymczasem do roku 2005 Polska zmniejszyła emisję dwutlen-
ku węgla o 31,9 % i  stała się światowym liderem walki z tzw. ocie-
pleniem klimatu. Tak się stało dlatego, że w wyniku transformacji 
gospodarczej "Balcerowicza” na potęgę likwidowano polskie przed-
siębiorstwa lub je za bezcen sprzedawano. W związku z tym kominy 
przestały dymić, kotłownie opalane węglem i piece hut, cementowni i 
cukrowni wygaszano. Upadł wtedy cały tzw. przemysł terenowy w 
mniejszych miejscowościach łącznie z POM-ami i PGR-ami. Zostali 
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tylko ludzie na bezrobociu. W taki sposób zmniejszono emisję CO2 
o 1/3. I tak Polska wypracowała ogromny zapas emisyjny sięgający 
ponad 500 mln ton dwutlenku węgla. Już wtedy  mogliśmy na tym 
zarobić, po ówczesnej cenie 16 euro za tonę CO2, przynajmniej 8 mld 
zł. Dzisiaj ta cena wzrosła i zysk z tego tytułu byłby wielokrotnie 
wyższy. Rząd premiera Tuska miał komfortową sytuację finansowo-
gospodarczą.  Mógł tą sytuację wykorzystać i zarobić wielkie miliardy 
na polityce klimatycznej. Do dzisiaj nie wiadomo dlaczego tego nie 
wykorzystał, a na konferencji w 2007 roku na Bali nie zajął w tej 
sprawie korzystnego dla Polski stanowiska. Premier Tusk zgodził 
się w Brukseli zmniejszyć emisję CO2 o 20% w latach 2013-2020, co 
okrzyknięto wielkim sukcesem. I może by tak było, gdyby, nie wy-
szły na jaw szczegóły. Polski rząd zgodził się, by poziom dwutlenku 
węgla liczyć od bazowego poziomu roku 2005. W ten sposób do ob-
niżki emisji CO2 nie wliczono osiągniętej redukcji w latach 1988-
2005,która to redukcja już wtedy osiągnęła 31,9 %. Dlaczego więc 
tak lekką ręką Premier Tusk przekreślił polski dorobek klimatycz-
ny, na którym Polska by zarobiła wielkie miliardy? Jak by na spra-
wę nie patrzeć mielśmy do czynienia z działaniem na szkodę Polski.  
Polska poniosła ogromne koszty balcerowiczowskiej restrukturyzacji 
obniżając przy okazji emisję gazów cieplarnianych i nic z tego nie za-
robiła przez indolencję ówczesnego Rządu, a w dodatku musi teraz 
jeszcze kupować prawo do emisji CO2 które jak pokazała przy-
szłość podlega grze spekulacyjnej. Trudno logicznie wyjaśnić, dla-
czego premier Polski nie zadbał o dorobek polityki klimatycznej i 
zdegradował Polskę z pozycji  lidera ekologii do roli państwa frajer-
skiego, które już poniosło olbrzymie koszty restrukturyzacji i mo-
dernizacji całej gospodarki.  
Założenia polityki klimatycznej zawarte w Konkluzji Rady Europy z 
2007 roku podpisane przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, za 
rządów jego brata Jarosława, były dla Polski korzystniejsze, gdyż 
zawarta tam była zgoda UE na 20 %-towy cel redukcji CO2  przy 
czym cele redukcyjne miały być liczone względem poziomu emisji z 
roku 1990.!!! Postęp gospodarczy i tempo rozwoju UE powodowało w 
wielu krajach zachodnich rosnące zapotrzebowanie na coraz większe 
pakiety emisyjny CO2 a ta konkluzja Rady Europy dawała Polsce 
poważną przewagę konkurencyjną. Tego nasi zachodni sąsiedzi nie 
zaakceptowali i dogadali się z Premierem Tuskiem tyle, że z ogrom-
ną dla nas stratą przyjmując podstawę liczenia emisji CO2 z roku 
2005. 
W 2014 na szczycie UE roku rząd Ewy Kopacz zgodził się na Unijny 
Pakiet Klimatyczny. Przed szczytem UE wiele wskazywało na to, że 
porozumienia nie uda się osiągnąć. Jego zawetowaniem straszył głów-
nie polski rząd, który wskazywał, że przyjęcie proponowanych przez 
Komisję Europejską celów klimatycznych na 2030 r. doprowadzi do 
wzrostu cen energii i pogorszenia się konkurencyjności naszej go-
spodarki. Ostatecznie, w zamian za pewne ustępstwa, Polska zgodziła 
się jednak na przyjęcie nowych zobowiązań w zakresie ochrony 
klimatu. Niekorzystny kompromis jest owocem spotkania, w którym 
uczestniczyła Ewa Kopacz, a także kanclerz Niemiec Angela Mer-
kel, prezydent Francji Francois Hollane oraz szef Rady Europej-
skiej Herman van Rompuy, którzy przekonali polską premier to 
poparcia unijnego porozumienia. Główny i najbardziej problema-
tyczny cel został przyjęty. Sektory ujęte w systemie ETS będą mu-
siały osiągnąć redukcję CO2 na poziomie 43% w porównaniu do 
2005 r., a sektory nie objęte tym systemem będą musiały zreduko-
wać emisję CO2 o 30%. Premier Ewa Kopacz poinformowała, że 
takie ustalenia są gwarantem, że ceny energii w Polsce po 2019 r. nie 
wzrosną.  
W grudniu 2020 r. Rząd Mateusza Morawieckiego na szczycie kli-
matycznym w Brukseli zgodził się na redukcję emisji CO2 o 55 
proc. do 2030 w porównaniu do poziomu z 1990 roku, zamiast wcze-
śniej uzgodnionych 40 procent. Porozumienie zakłada osiągnięcie 
zerowej emisji CO2 w 2050 roku. Ewentualne wyższe wydatki zwią-
zane z systemem ETS miały być rekompensowane dodatkowymi 
środkami dla Polski na transformację energetyczną -około 230 mln. 
zł. Za  wirtualną mamonę oddano suwerenność energetyczną Pol-
ski !!!  Jak możemy to obecnie obserwować mamona nie trafia do 
Polski, bo podobno nie realizujemy tak zwanej „polityki praworząd-
ności” UE 
Jak przeciwdziałać i wpływać na zmianę chorej polityki energetycz-
nej UE. 
Solidarność ostrzegała UE i kolejne rządy zarówno PO, jak i PIS, 
jakie będą skutki polityki klimatycznej UE dla naszego kraju. Na 
przestrzeni lat kierowaliśmy dziesiątki stanowisk i analiz w tej spra-
wie do kolejnych premierów i ministrów. Alarmowaliśmy, że rezy-
gnacja z węgla doprowadzi do tego, że gaz ziemny zmonopolizuje 
energetykę w Europie, a co za tym idzie Unia zda się na łaskę 
Gazpromu i Putina. Mieliśmy rację. Dzisiaj Rosja gazowym szanta-

żem trzyma za twarz całą Europę i winduje ceny gazu do najwyż-
szych poziomów w historii. 
Ostrzegaliśmy też do czego doprowadzi unijny system handlu upraw-
nieniami do emisji CO2. Że spowoduje on gigantyczne podwyżki 
cen energii, masowe bankructwa firm i ogromny wzrost ubóstwa. Z 
przykrością możemy stwierdzić, że po raz kolejny mieliśmy rację. 
Dzisiaj zwolennicy zielonego ładu otwarcie przyznają, że doprowa-
dzi on do radykalnego obniżenia poziomu życia obywateli. Ale – jak 
dodają – tego wymaga rewolucja. Gdzie dzisiaj są ci wszyscy, którzy 
mówili, że zielona energia to tania energia? 
 
Działania jakie podjęliśmy w celu obrony naszej gospodarki przed 
skutkami „zielonego ładu”: 
W marcu 2020 r  jako Solidarność wezwaliśmy do bezzwłocznego 
zawieszenia funkcjonowania europejskiego systemu handlu upraw-
nieniami do emisji EU ETS oraz głębokiej rewizji dotychczasowej 
polityki energetycznej. Postulaty Związku nie zostały wtedy wsparte 
przez rząd M. Morawieckiego. W liście adresowanym do przewodni-
czącej Ursuli von der Leyen szef Solidarności Piotr Duda apelował o 
skoncentrowanie wszystkich wysiłków na ratowaniu unijnej gospo-
darki, która stoi przed zagrożeniem zapaści na niespotykaną skalę. 
W naszej ocenie jednym z kluczowych elementów pakietu stymula-
cyjnego dla unijnej gospodarki powinna być głęboka rewizja do-
tychczasowej polityki klimatyczno-energetycznej UE. Przede 
wszystkim należalo bezzwłocznie zawiesić funkcjonowanie europej-
skiego systemu handlu uprawnieniami do emisji EU ETS. 
To konieczne, aby tania i stabilna energia mogła być impulsem nie-
zbędnym do odbudowy wzrostu gospodarczego po pandemii Covid 
19. Szczególnie w przypadku krajów takich jak Polska. Trzeba także 
pamiętać, że system EU ETS obejmuje nie tylko energetykę. To rów-
nież ogromne obciążenie dla przemysłów energochłonnych, w tym w 
szczególności hutnictwa, produkcji cementu i ceramiki, branży che-
micznej czy papierniczej, a także sektora transportu lotniczego, 
który już dziś z powodu pandemii znalazł się na granicy bankruc-
twa. Te branże zatrudniają w skali całej UE setki tysięcy pracowni-
ków. Każde miejsce pracy w przemyśle generuje dodatkowo kilka 
kolejnych etatów w jego otoczeniu: w usługach i transporcie. 
Związek przypominał, że system EU ETS nie ma odpowiedników w 
innych rejonach świata, a Unia Europejska odpowiada zaledwie za 
8 proc. globalnej emisji CO2. To powoduje, że jest politycznie osa-
motniona w swojej restrykcyjnej polityce klimatycznej. A w obliczu 
kryzysu taka postawa jest całkowicie nieuzasadniona. Według Soli-
darności konieczna była gruntowna rewizja Zielonego Ładu. Strate-
gia OZE była tworzona w zupełnie innych realiach gospodarczych i 
jest niedostosowana do obecnych uwarunkowań.  

W swoich działaniach nie ograniczaliśmy się tylko do pisania stano-
wisk. Mimo pandemii Covid 19 w Warszawie 9 czerwca 2021 zorga-
nizowaliśmy kilkunastotysięczną manifestację w obronie Suweren-
ności Energetycznej Polski. Energetycy z całej Polski głównie z NZZ 
Solidarność stawili się w Warszawie by zaprotestować przeciwko 
polityce energetycznej UE, której bezkrytycznie poddaje się  Rząd 
RP. Niestety nasze sygnały, że zbliżamy się do wielkiego kryzysu 
energetycznego, w tym również drastycznych podwyżek cen nośni-
ków energii pozostały bez odzewu. 
Kolejną manifestacją zorganizowaną przez NSZZ Solidarność była 
ta w Luksemburgu zorganizowana 22 października 2021 r. Również 
tam wybrzmiał nas głos w sprawie utopijnej polityki klimatyczne 
UE. "HANDS OFF TURÓW"„WCZORAJ MOSKWA DZIŚ 
BRUKSELA SUWERENNOŚĆ NAM ODBIERA”" ŁAPY PRECZ 
OD POLSKIEJ ENERGETYKI" to tylko kilka z wielu haseł pre-
zentowanych podczas naszego protesty .  
Podczas manifestacji Piotr Duda apelował miedzy innymi do  
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premiera Mateusza Morawieckiego, aby w kwestii polityki klima-
tycznej nie robił ani jednego kroku w tył i bronił bezpieczeństwa 
energetycznego Polski. Niestety i ten protest nie wpłynął na zmianę 
polityki rządzących UE i Polską. 

Dopiero 9 grudnia2021r. (cena opłat za CO2 zbliżała się 100 euro) 
rząd M. Morawieckiego próbując zapobiec zbliżającej się katastro-
fie energetycznej przeforsował w Sejmie uchwałę wzywającą UE do 
zawieszenia opłat za CO2. O dziwo przeciwko uchwale głosowało 
122 posłów Koalicji Obywatelskiej , 46 Lewicy, 21 posłów Koalicji 
Polskiej oraz ośmioro posłów Polski 2050. Przeciw była także po-
słanka Porozumienia Magdalena Sroka. Tym osobom chyba tylko 
blockout przemówi do rozsądku. W uchwale Sejmu zawarto to co 
wielokrotnie sygnalizowaliśmy -system EU ETS, który powstał w 
2005 roku, by doprowadzić do racjonalnego ekonomicznie i społecz-
nie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, nie spełnia swojego 
zadania. System stał się ogromnym zagrożeniem dla Polski po przy-
jęciu i wdrożeniu nowych narzędzi polityki klimatycznej, które Pol-
ska podpisem ówczesnego premiera Donalda Tuska zaakceptowała 
na szczycie Rady Europejskiej w marcu 2014 roku. „Spekulacyjna 
konstrukcja EU ETS prowadzi do bezprecedensowych wzrostów 
cen energii, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycz-
nego Polski i całej Unii Europejskiej” 
Kontynuując tą spóźnioną reakcję rządzących Polską, na po-
czątku stycznia bieżącego roku minister klimatu i środowiska 
Anna Moskwa poinformowała, że Polska złożyła do Komisji 
Europejskiej wniosek o kompleksową reformę systemu handlu 
uprawnieniami do emisji CO2 w systemie ETS. 
Co dalej, jak ratować Polską Gospodarkę 
Po pierwsze, należy wypowiedzieć lub zawiesić system handlu 
uprawnieniami do emisji CO2. Nie może on podlegać działa-
niom spekulacyjnym. Bez tego czeka nas gigantyczny krach go-
spodarczy. Zachowując własny surowiec energetyczny, możemy 
produkować tanią energię, być niezależnymi od rosyjskiego 
gazu, i tym samym zapewnić niezależność energetyczną Polski. 
Doświadczenia 2021 r. jasno wskazuje na fakt, że gdyby nie pol-
skie górnictwo i energetyka węglowa, w Polsce mogłoby zabrak-
nąć energii, a jej ceny nie rosłyby dzisiaj o 24 %. dla odbiorców 
indywidualnych, ale o 100 % i więcej. Dzisiaj nikt nie jest w sta-
nie zaprzeczyć, że dzięki węglowi Polska od niemal pół roku ma 

najtańszą energię w Europie. Górnicy pracują w weekendy i w nad-
godzinach, żeby w elektrowniach i ciepłowniach nie zabrakło węgla. 
Kopalnia Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. zakończyła rok 2021 ze 
sprzedażą przekraczającą 10 milionów ton węgla handlowego, jest 
to najwyższy wynik w całej historii kopalni. Obecnie elektrownie 
węglowe wykonują tylko awaryjne remonty, żeby osiągać maksy-
malne moce ze starych bloków energetycznych i zapewnić bezpie-
czeństwo energetyczne kraju. Tylko dzięki energetyce opartej na 
węglu udało się sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu na energię 
elektryczną w Polsce. W 2021 r. krajowe zapotrzebowanie na ener-
gię elektryczną wzrosło o 5,7 % względem roku ubiegłego. Dominu-
jący udział w produkcji energii w grudniu 2021 r. miały elektrownie 
na węgiel (76 proc.)  W 2021 r. w Polsce produkcja energii elek-
trycznej z węgla wzrosła, aż o 16 %. w stosunku do roku ubiegłego. 
Energia z gazu ziemnego pozostała na podobnym poziomie, tak sa-
mo jak zielona energia z elektrowni wiatrowych. 
Po drugie rozwój OZE można pogodzić z energetyką konwencjonal-
ną, w tym również opartą na węglu. Niestabilne źródła energii (OZE) 
nie mogą stanowić większości generowanej energii. Opieranie się 
tylko na takich źródłach OZE bez posiadania odpowiednich maga-
zynów energii, musi doprowadzić do destabilizacji systemów energe-
tycznych. Ograniczenie emisji CO2 można osiągać poprzez budowę 
nowych niskoemisyjnych bloków energetycznych opartych na wę-
glu, oraz zalesianie nieużytków (zjawisko fotosyntezy). Jak wiadomo 
Polska posiada w UE najwięcej terenów leśnych -jest tak zwanymi 
PŁUCAMI EUROPY. W tym temacie jest wiele do zrobienia w po-
zostałych krajach UE. Niestety nieskutecznie do takiej polityki prze-
konywał rządzących UE zmarły 9.X.2019 były Minister Środowiska 
Prof. Jan Szyszko. Przytaczał wyniki badań naukowych, które wskazy-
wały na konieczność diametralnie innych działań mających na celu 
wyłapywanie emisji CO2. Jest przecież udowodnione, że najwięcej 
CO2 pochłaniają lasy i tereny zadrzewione. Przecież drzewa do 
swojego rozwoju potrzebują właśnie ogromnych ilości dwutlenku 
węgla, aby w procesie biosyntezy przerobić go na masę drzewną. 
Jeżeli włodarze UE nie przyjmą tych faktów do wiadomości i nie 
zmienią polityki energetycznej opartej na „zielonym ładzie” dopro-
wadzą do sytuacji, że energia elektryczna będzie bardzo droga, i 
tym samym stanie się nieosiągalna dla wielu mieszkańców UE. 
Jest jeszcze drugi scenariusz -NASTANIE CEMNOŚĆ.  
Wtedy będzie ekologiczne… 

================================== 

Kalendarium czyli: co?  
gdzie? kiedy? 

 
3.01.2022 Europa na kolanach -brakuje  

atomu, gazu, węgla, wiatru… 
Ceny energii elektrycznej  w Europie na początku 2022 r. 
przekroczyła 6 tys. zł/MWh. Powód? We Francji brakuje 
dostępnych elektrowni atomowych, w Niemczech gazu, w 
Wielkiej Brytanii wiatru, a w Polsce węgla i to tak bardzo, 
że elektrownie ograniczają już produkcję. Jednak rynek 
obstawia, że najgorsze przed nami, do czego dołożą się ko-
lejne wyłączenia elektrowni atomowych w Niemczech. 
Niemal wszystkie bloki największej w Polsce i UE elektrow-
ni opalanej węglem kamiennym, Kozienice, będą dziś stać lub 
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pracować ze zmniejszoną mocą. Wyjątkiem będą godziny szczytowe-
go zapotrzebowania, bo poniedziałek po Świętach to dla energetyków 
jeden z najtrudniejszych dni w roku. Po kilkudniowych odstawie-
niach wiele bloków węglowych ma problemy z powrotem do pracy, aby 
pokryć rosnące zapotrzebowanie odbiorców. Dlatego operator chce 
mieć do dyspozycji wszystko, co jest w stanie dostarczyć moc. 
Brakuje węgla w Polsce 
Wieczorem większość jednostek w Kozienicach ponownie zmniejszy 
jednak generację. Podobnie będzie w elektrowni Dolna Odra. Szcze-
gółowych przyczyn ich niedyspozycji Enea i PGE nie podają, ale 
łatwo się domyślić, że najprawdopodobniej to efekt krytycznie ni-
skich zapasów węgla. Obie elektrownie już wcześniej poinformowały 
Urząd Regulacji Energetyki, że ich zapasy spadły poniżej poziomu 
obowiązkowego. Takich elektrowni i elektrociepłowni jest w kraju 
znacznie więcej. 

Brakuje atomu we Francji 
Energię z całej Europy, także z Polski, za pośrednictwem Niemiec, 
zasysa przede wszystkim Francja – do niedawna największy na konty-
nencie eksporter prądu. Jeszcze w grudniu 2020 roku Francuzi wspie-
rali swoich sąsiadów eksportem netto na poziomie nawet 10 GW. W 
grudniu 2021 r. potrafili importować po 13 GW. Dla porównania to 
połowa zimowego zapotrzebowania całej Polski. 
Ta zmiana to efekt nadzwyczaj niskiej dostępności francuskich elek-
trowni atomowych. W wielu z nich trwają remonty, które nie mogły 
zostać przeprowadzone zgodnie z pierwotnym harmonogramem z powo-
du pandemii. Na domiar złego w dwóch remontowanych jednostkach 
wykryto usterki, które wydłużą ich remonty i wymusiły zatrzymanie 
dwóch kolejnych reaktorów o tej samej konstrukcji ze względów bez-
pieczeństwa. Każdy z nich ma moc 1,5 GW. W efekcie w styczniu 
francuski operator systemu przesyłowego, RTE, szacuje, że dostęp-
ność elektrowni atomowych będzie na poziomie 45-55 GW, w sto-
sunku do średniej z lat 2010-2019 na poziomie 55-65 GW. Tymcza-
sem zapotrzebowanie kraju na moc już przekracza 80 GW, a rekordo-
wy popyt w trakcie rzadkiej fali mrozów potrafi tam podbić go do 
100 GW. 
W efekcie ceny kontraktów na dostawy energii w styczniu 2022 ro-
ku w szczytowych godzinach zapotrzebowania poszybowały na gieł-
dzie EEX do 760 euro/MWh, a na luty do – bagatela – 1385 euro/
MWh, a więc równowartości 6400 zł/MWh. 
Brakuje gazu w Niemczech 
Astronomiczna wycena dostaw energii we Francji akurat w lutym 
jest powiązana z brakami gazu ziemnego w magazynach. Nie chodzi 
jednak o zapasy we Francji, bo nad Sekwaną, podobnie jak nad Wi-
słą, magazyny zostały przed zimą niemal w całości zapełnione. Rynek 
obawia się, że Francja nie będzie w stanie zaimportować wystarcza-
jącej ilości energii elektrycznej z Niemiec, gdzie zapasy gazu 
(podobnie jak w sąsiedniej Austrii) są na najniższym poziomie od 
lat i spadają już w takim samym tempie, jak w innych latach. W 
efekcie pod koniec lutego mogą być na krytycznie niskim poziomie. 
Tymczasem w styczniu 2022 r. Niemcy, zgodnie z planem sprzed 
dekady, wyłączą kolejne trzy, z działających jeszcze sześciu reakto-
rów atomowych, o łącznej mocy ponad 4 GW (Grondhe, Brokdorf i 
Gundremmingen C). Wszystkie trzy w tej chwili działają jeszcze 
niemal pełną parą, ale dokładny harmonogram ich wyłączania do 
23:45 w Sylwestra został już podany do wiadomości i nie ma już wła-
ściwie większych szans na zmianę tej decyzji przez nowy niemiecki 
rząd. Pozostałe trzy reaktory zostaną wyłączone za rok o tej samej 
porze. 

Brakuje wiatru w Anglii 
Ulgi w napiętej sytuacji energetycznej w całej Europie nie przynosi 
niestety wiatr, który tradycyjnie pomagał obniżać zimowe ceny 
energii elektrycznej na europejskich giełdach. Największy operator 
morskich farm wiatrowych w Europie (głównie w Wielkiej Brytanii) 
i na świecie − duński Orsted − w wynikach za trzeci kwartał pokazał 
jak drastycznie spadła w tym roku produkcja w jego instalacjach. 
Od lipca do września średnia prędkość wiatru na jego morskich farmach 
wyniosła 7,6 m/s, w stosunku do 8,6 m/s rok wcześniej o tej porze. 
Ta „niewielka” różnica 1 m/s przełożyła się na spadek obciążenia 
wiatraków z 35% do 27%. Spółka spodziewa się, że cały rok zamknie 
produkcją mniejszą nie tylko względem poprzedniego roku, ale także 
„normalnych” warunków pogodowych. Prezes Orsteda, Mads Nipper, 
określił tę sytuację na konferencji wynikowej jako „coś zupełnie 
nienormalnego”. 
W efekcie już we wrześniu 2021 r. średnie ceny energii na rynku spot 

w Wielkiej Brytanii były ponad dwukrotnie wyż-
sze niż w Polsce, a Brytyjczycy na potęgę importo-
wali energię z reszty Europy przez połączenia z 
Norwegią, Holandią i Francją, eksportując jedno-
cześnie część z tego do Irlandii, gdzie bywa jeszcze 
drożej. 
Brakuje połączeń ze Skandynawii 
Obniżce cen w Europie Środkowej i Południowej 
pomogłoby zwiększenie importu energii z elek-
trowni wodnych zlokalizowanych w Górach Skan-
dynawskich. Stawki giełdowe w północnej części 
Norwegii i Szwecji są dziś nawet kilkukrotnie niż-
sze niż na południu tych państw, skąd odbywa się 
reeksport energii do reszty Europy przez liczne 
połączenia (z Finlandią, Litwą, Polską, Danią, 
Niemcami, Holandią i Wielką Brytanią). Jednak 
zamiast zwiększenia przepustowości, kilka tygodni 
temu doszło do małej wojny energetycznej między 
Szwecją a Norwegią. 
Szwedzki operator sieci przesyłowej ograniczył 
możliwości importu energii z Norwegii tłumacząc, 
że jego wewnętrzna sieć jest przeciążona przepły-

wami tranzytowymi z Norwegii do innych państw. W odwecie chwi-
lę później Norwegowie ograniczyli możliwości wymiany energii w 
drugą stronę. 
Brakuje realnych pomysłów na przyszłość 
Początek tej zimy to prawdziwy rozkwit globalnego kryzysu energe-
tycznego w Europie. Fakt, że zawodzą dziś po części wszystkie tech-
nologie – od węgla i gazu, przez atom, po odnawialne źródła – poka-
zuje, że w energetyce nie ma idealnego rozwiązania, które byłoby w 
stanie zapewnić bezpieczeństwo energetyczne po rozsądnej cenie w 
każdej sytuacji. 
Problem w tym, że Europa wydaje się dziś nie mieć żadnego rozwią-
zania, poza wizjami rynku, który niewidzialną ręką pokieruje pie-
niądze inwestorów w stronę technologii, które miałyby zapewnić nam 
to bezpieczeństwo po najniższych kosztach. Na masową skalę likwidu-
je się dziś w niemal całej Europie elektrownie termalne (głównie 
węglowe i atomowe), w zamian uzupełniając część braków elektrow-
niami gazowymi i licząc, ze technologie magazynowania energii i 
zarządzania jej zużyciem rozwiną się na tyle szybko, aby zastąpić 
resztę klasycznych siłowni. Na razie tempo likwidowania tych pierw-
szych wydaje się być zdecydowanie większe, od rozwijania tych 
drugich i ta zima już wyraźnie to pokazuje, a w styczniu i lutym 
może nam to wręcz wymalować na oszronionych od środka szybach. 

 
4.01.2021 Najwyższa w historii sprzedaż węgla  

LW Bogdanka 
w 2021 r. 

 
Lubelski Węgiel  
Bogdanka S.A.  
zakończył rok 2021 ze 

sprzedażą przekraczającą 10 milionów ton węgla handlowego.  
Zarząd spółki LW Bogdanka poinformował w poniedziałek w komuni-
kacie, że produkcja węgla handlowego w 2021 r. wyniosła 9,9 mln 
ton, a sprzedaż ponad 10 mln ton. Tym samym przekroczono wy-
znaczony do 9,6 mln ton plan produkcyjny. 
"Ta okrągła liczba sprzedanego w tym roku węgla pokazuje skalę dzia-
łalności firmy i znaczenie rynkowe. W tej chwili nasz udział w rynku 
krajowym wynosi ponad 29 proc. Należy przy tym pamiętać, że węgiel z 
Bogdanki trafia przede wszystkim do polskich odbiorców pozytywnie 
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wpływając tym samym na bezpieczeństwo energetyczne kraju. Jeste-
śmy stabilnym i wiarygodnym dostawcą surowca dla energetyki zawo-
dowej" – podkreślił Artur Wasil prezes LWB 
W ocenie zastępcy prezesa Dariusza Dumkiewicza na rekordowy 
wynik Bogdanki wpłynęła zmiana trendu w zakresie popytu na wę-
giel energetyczny, która nastąpiła na przełomie roku i wykorzysta-
nie maksymalnych zdolności produkcyjnych. 
"W pierwszej połowie roku udało nam się rozszerzyć sprzedaż na 
Ukrainę, nadal jednak podstawowym kierunkiem sprzedaży naszego 
węgla są odbiorcy krajowi" – dodał Dumkiewicz. 
Zastępca prezesa ds. ekonomiczno-finansowych Artur Wasilewski 
stwierdził natomiast, że "długowzroczne i zgodne ze strategią działa-
nia przynoszą właśnie efekty" 
"Już w 2020 roku mimo trudnego czasu nie wstrzymaliśmy wydatków 
inwestycyjnych, prowadzone były prace przygotowawcze, tak, by móc 
maksymalizować zdolności wydobywcze w przyszłości. Bez wcześniej-
szych prac nie udałoby nam się osiągnąć takich wyników" – przekazał. 
Zdaniem spółki osiągnięte wyniki wpisują się w założenia produkcyj-
ne na lata 2021-2025. Sprzedawany przez Bogdankę węgiel kamien-
ny energetyczny stosowany jest przede wszystkim do produkcji 
energii elektrycznej, cieplnej i produkcji cementu.  
 

4.01.2022 Podwyżki cen prądu i gazu-dodatek  
osłonowy dla najuboższych 

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym, a 27 
grudnia 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę. Oznacza to wsparcie 
w wysokości ponad 4 mld zł dla blisko 7 milionów gospodarstw do-
mowych w Polsce. Dodatek osłonowy wraz z obniżkami podatku VAT 
oraz akcyzy na paliwo, gaz i energię, jest elementem tarczy antyinfla-
cyjnej. 
Od stycznia 2022 r.  można składać wnioski o nowe świadczenie – 
dodatek osłonowy. Część gospodarstw domowych najmocniej dotknię-
ta podwyżkami cen prądu i gazu będzie mogła liczyć na pieniądze od 
państwa. 
Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospo-
darstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie prze-
kraczają 2.100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na 
osobę w gospodarstwie wieloosobowym (dochód w rozumieniu ustawy 
z dnia 28 listopada 2003 r. oświadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270). 
Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego: 

• jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* 

przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych, 

• gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750zł* przy założe-

niu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę, 

• gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy 

założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na 
osobę, 
gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* 
przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie 
na osobę. 

* podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła 
ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy 
głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na 
paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, 
piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasi-
lane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej 
ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 

ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i 
remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 
2021 r. poz. 554, 1162 i 1243). W przypadku dodatku osłonowego 
obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, 
że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium 
dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego prze-
kroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych 
będzie wynosić 20 zł. Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym jedna 
osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowe-
go W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla 
gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna 
osoba, dodatek ten przyznawany będzie wnioskodawcy, który złożył 
taki wniosek jako pierwszy.  

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 
2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 
grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal 
będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny 
wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 
100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 
Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają 
dotacje z budżetu państwa. Od 4 stycznia 2022 roku czynna jest specjal-
na infolinia dotycząca dodatku osłonowego. Pod numerem +48 22 
369 14 44 dzwoniący otrzymają profesjonalną pomoc w dni robocze 
– od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Wzór wniosku 
dostępny na naszej stronie internetowej -Menu-Aktualności. 

5.02.2022 PSE ostrzega: Zapasy węgla w wielu 
elektrowniach poniżej zapasów minimalnych!!! 

Dłuższe okresy niskich temperatur mogą powodować trudności ze 
zbilansowaniem systemu elektroenergetycznego, dlatego elektrow-
nie powinny jak najszybciej odbudowywać zapasy węgla kamienne-
go, by zapewnić pełne i nieprzerwane możliwości produkcji energii 
przez resztę zimy - wskazują przedstawiciele PSE. 
Zaznaczają, przy tym, iż warunki pogodowe sprawiają, że w ciągu naj-
bliższych dni nie powinny wystąpić problemy bilansowe. 
4 stycznia 2022 r.  związkowcy z Polskiej Grupy Górniczej (PGG) 
rozpoczęli blokadę wysyłki węgla z kopalń spółki do elektrowni. 
Akcja ma potrwać dwie doby. Związki domagają się rekompensaty 
dla górników za przepracowane od września do grudnia weekendy 
oraz wzrostu funduszu płac. Kolejne rozmowy z udziałem mediatora 
zaplanowano na 10 stycznia. 

Średnio z kopalń PGG wyjeżdża ok. 35-40 pociągów z węglem na 
dobę. Jak wcześniej informowano, od października w niektórych 
elektrowniach zapasy węgla są niższe od wymaganych przepisami. 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) potwierdzają, że takie sytu-
acje zdarzają się także obecnie. 
"Obecnie w wielu elektrowniach zapasy węgla kamiennego są poniżej 
zapasów minimalnych wymaganych przez prawo, co stwarza ryzyka 
dla ciągłości dostaw energii elektrycznej. Wszelkie zakłócenia dostaw 
węgla mogą przeszkodzić w odbudowie zapasów paliwa niezbędnego 
do stabilnej pracy kilku krajowych elektrowni" - wskazała we wtorek 
rzeczniczka PSE Beata Jarosz-Dziekanowska, w odpowiedzi na pyta-
nia PAP związane z potencjalnymi skutkami protestu górniczych 
związków. 
Jak poinformowała rzeczniczka, Polskie Sieci Elektroenergetyczne od 
pewnego czasu sygnalizują napiętą sytuację bilansową, w szczegól-
ności ryzyka w zakresie dotrzymania wymaganych poziomów rezer-
wy mocy w systemie. 
"W listopadzie i grudniu wielokrotnie notowano bardzo niskie nad-
wyżki rezerw ponad wymagane poziomy, co przekładało się na ko-
nieczność pracy wszystkich dostępnych krajowych bloków energetycz-
nych" - podało PSE. 
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"W pierwszym tygodniu stycznia pogoda sprzyja bilansowaniu systemu 
elektroenergetycznego o tyle, że dodatnie temperatury powietrza 
zmniejszają zapotrzebowanie, a wiatr sprawia, że notujemy wysoki 
poziom generacji wiatrowej. W ciągu najbliższych dni nie powinny 
więc wystąpić problemy bilansowe" - zaznaczyła Beata Jarosz-
Dziekanowska. 
"Większe trudności ze zbilansowaniem mogą wystąpić w przypadku 
wystąpienia dłuższych okresów niskich temperatur. Dlatego też elek-
trownie krajowe powinny jak najszybciej odbudowywać zapasy węgla 
kamiennego, tak aby zapewnić pełne i nieprzerwane możliwości pro-
dukcji energii elektrycznej przez resztę zimy" - wynika z informacji 
Polskich Sieci Elektroenergetycznych. 
15 grudnia 2021 r. wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik 
zapewnił w Sejmie, że stan zapasów węgla w elektrowniach jest mo-
nitorowany, a sytuacja w tym zakresie – jak wówczas mówił – wy-
daje się „bezpieczna i pod kontrolą”. Przyznał, że niższe od normatyw-
nych zapasy raportowane są w pojedynczych przypadkach od początku 
października 2021 r. 
„Na dzień 13 grudnia (…) najniższe zapasy w stosunku do wy-
maganych wolumenów są notowane w elektrowniach: Opole, 
Rybnik, Dolna Odra, Kozienice i Ostrołęka” – wyliczał w poło-
wie grudnia w parlamencie wiceminister Pyzik, podkreślając, iż 
już od początku jesieni obserwowany jest bardzo wysoki popyt 
na węgiel energetyczny. 
Przedmiotem działania Polskich Sieci Elektroenergetycznych 
jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, przy 
zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy 
Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. 
Z mocy prawa PSE są operatorem krajowego systemu przesyło-
wego. 

 

7.01.2022 Premia 
za bardzo dobre 

wyniki  
w LW  
Bogdanka.  

 
Trzy reprezentatywne 
związki zawodowe z LW 
Bogdanka, w środę (5 stycz-
nia) podpisały z zarządem 

spółki porozumienie dotyczące wypłaty nagrody specjalnej, czyli 
nagrody za wyniki produkcyjne. W tym roku spółka wypracowała 
najlepszy wynik produkcyjny w historii (9,9 mln t węgla) i z tego 
tytułu pracownicy dostaną nagrodę specjalną wynoszącą średnio ok. 
5 tys. zł brutto.Pieniądze mają zostać wypłacone do końca stycznia  
O tym, że pracownicy LW Bogdanka dostaną sowitą nagrodę specjalną 
wiadomo było już w grudniu. Wtedy związkowcy wynegocjowali, że 
przy osiągnięciu wyniku produkcyjnego w wysokości 9,6 mln t wę-
gla średnia wysokość nagrody wyniesie ok. 4 tys. zł brutto. Ustalono 
również kwota zostanie zwiększona, jeśli produkcja przekroczy ten 
poziom. 
Dokładna kwota w przypadku każdego pracownika będzie zależała od 
rodzaju wykonywanej pracy – najwięcej dostaną górnicy. Zasadni-
czym kryterium będzie też liczba przepracowanych dniówek. 
Porozumienie dotyczące wypłaty nagrody specjalnej podpisały trzy 
reprezentatywne związku zawodowe w LW Bogdanka – Związek Za-
wodowy Górników w Polsce, NSZZ „Solidarność” oraz ZZ Kadra. 
Nie podpisali go związkowcy z czwartej centrali – ZZ „Przeróbka”. 

 

10.01.2022 Transforma-
cja energetyczna-  

zabraknie pierwiastków 
rzadkich ? 

Przejście na gospodarkę bezemi-
syjną rozwiązuje jeden problem, 
tworząc drugi, równie poważny - 
informuje brukselska wywia-
downia gospodarcza Eurointelli-
gence. Dążenie do obniżenia emi-
sji dwutlenku węgla spowoduje 
ekspresowe wyczerpanie złóż 
niektórych surowców natural-
nych, a co za tym idzie, wzrost 
ich cen - ostrzega wywiadownia. 
"Ograniczenie globalnego ocie-

plenia o 2 stopnie doprowadzi do wyczerpania wielu złóż surowców, 
zwłaszcza miedzi. W ciągu trzech dekad transformacja energetyczna 
może spowodować zużycie 60-90 proc. złóż miedzi, 50-85 proc. boksy-
tu, 80 proc. złóż kobaltu, 60 proc. niklu, 30 proc. litu i 4 proc. pier-
wiastków ziem rzadkich" - napisało Eurointelligence w analizie, po-
wołując się na wyliczenia francuskiego instytutu badawczego zaj-
mującego się transformacją energetyczną IFPEN. 
Europie brakuje spójnej strategii. Budowanie gigafabryk do pro-
dukcji akumulatorów w całej Unii to jedno. Ale w jaki sposób zosta-
ną one zaopatrzone w surowce? Nawet jeśli przemysł wie, jak produko-
wać baterie, to nadal jest uzależniony od dostaw kobaltu lub litu po-
chodzącego spoza Europy. Część miedzi w samochodach można za-
stąpić aluminium, ale to tylko przenosi problem na inny surowiec. 
Na pewno będziemy świadkami wzrostu cen surowców, który wiąże 
się z kurczeniem się ich złóż - prognozuje think-tank. 
 

10.01.2021 E.ON Polska  
podnosi ceny energii dla Warszawy. 

Sprzedawca energii elektrycznej w aglomeracji warszawskiej, firma 
E.ON Polska podała, że od 1 stycznia 2022 r. wchodzą w życie nowe 
stawki za prąd 
"Z powodu wzrostu cen na rynkach hurtowych od 1 stycznia 2022 r. 
jesteśmy zmuszeni podwyższyć cenę energii elektrycznej o 33,2 proc., a 
opłatę handlową maksymalnie o 1,91 zł miesięcznie" - napisał dostaw-
ca energii elektrycznej E.ON Polska (dawniej innogy i Stoen) do od-
biorców indywidualnych w Warszawie korzystających z tzw. Taryfy 
G. "Energię dla państwa kupujemy na rynkach hurtowych. To jej 
koszt w głównym stopniu wpływa na ceny, które ostatecznie oferuje-
my" - podkreśla E.ON, którego taryf nie akceptuje Urząd Regulacji 
Energetyki. 
Od 1 stycznia 2022 roku podstawowa stawka za kWh przez całą dobę w 
taryfie G11 (obejmującej gospodarstwa domowe) wyniesie 0,5407 zł 
brutto, do tej pory było to 0,4059 zł brutto. 
Do listu do klientów firma E.ON Polska dołączyła wykres notowań 
energii na Towarowej Giełdzie Energii, pokazujący wzrost cen o 
ponad 100 proc. w 2021 roku. Spółka przekazała, że do wzrostu cen 
przyczyniły się m.in. rosnące koszty uprawnień do emisji dwutlenku 
węgla oraz rosnące koszty surowców i paliw wykorzystywanych do 
wytwarzania energii, czyli europejskich cen węgla oraz gazu 
E.ON Polska to jedna z firm energetycznych, która sama kształtuje 
cennik. Nie musi w tym celu składać wniosku taryfowego do Urzędu 
Regulacji Energetyki, inaczej niż kontrolowani przez państwo 
sprzedawcy: Enea, Energa Obrót, PGE Obrót i Tauron Sprzedaż. 

 
11.01.2021 Produkcja energii elektrycznej - 

 podsumowanie roku 2021  
 

Przy ogólnym wzroście produkcji energii, grudzień przyniósł spadki 
generacji trzech źródeł niskoemisyjnych: fotowoltaiki, elektrowni 
biomasowych i gazowych. Wraz ze wzrostem generacji z najbar-
dziej emisyjnych źródeł nastąpił jednocześnie niespotykany wcze-
śniej, wzrost cen energii. 
Grudzień 2021 r. w Polsce przyniósł spektakularny wzrost zapotrze-
bowanie na energię elektryczną z 14,9 TWh w listopadzie do 16,2 
TWh. Było to najwyższe miesięczne zużycie energii odnotowane w 
statystykach ENTSO-E. Ma to swoje skutki ekonomiczne i środowi-
skowe, które stają się bardziej oczywiste gdy na trendy miesięczne po-
patrzymy z perspektywy  całego roku, a nawet z szerszej perspektywy 
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ostatnich trzech lat zakłócanych przez pandemię.  

Biorąc po uwagę cały 2021 r. krajowe zapotrzebowanie na energię 
elektryczną wzrosło o 5,7 % względem roku ubiegłego. Dominujący 
udział w produkcji energii w grudniu miały elektrownie na węgiel 
(76 proc.), w tym brunatny (28,3 %) i kamienny (47,7 %), przy 
czym węgiel brunatny zanotował wzrost o 3,8 %., a kamienny spa-
dek o 2,8 %. Trzecim źródłem energii były elektrownie wiatrowe 
odpowiadające za 11,6 %. (spadek o 0,2 %., pomimo wzrostu gene-
racji m/m o niemal 100 GWh).  
Przy ogólnym wzroście produkcji energii, grudzień przyniósł spadki 
generacji trzech źródeł niskoemisyjnych: fotowoltaiki, elektrowni 
biomasowych i gazowych. Wraz ze wzrostem generacji z najbar-
dziej emisyjnych źródeł nastąpił jednocześnie niespotykany wcze-
śniej, wzrost cen energii. Przedłużył niekorzystne trendy w energe-
tyce widoczne zasadniczo przez cały 2021 r. w Polsce, Niemczech i w 
niektórych innych krajach UE.  
Transformacja energetyczna w kierunku OZE (nie wspominając 
nawet o klimatycznej) została spowolniona w wielu krajach i  nie  jest to 
tylko polska „specjalność”. Ale wystarczy popatrzeć na dane GUS 
(oczywiście niepełne). Nakłady inwestycyjne na wytwarzanie energii 
wynosiły 24,8 mld zł w 2019 r., 23,3 mld zł w 2020 r. i tylko 12,2 mld 
zł w 2021 r. Przy rekordzie inwestycji w 2021 r. w nowe moce PV 
(nakłady rzędu 11 mld zł, choć PV wniosła tylko 0,6 %. energii w grud-
niu i 2,7 %. w całym 2021 r.), innych znaczących nowych inwestycji 
„CAPEX-owych” w nowoczesne technologie w zasadzie nie było od 
dawna.  
W Polsce w 2021 r. sama struktura produkcji energii elektrycznej nie 
zmieniła się istotnie w porównaniu z rokiem ubiegłym. 
Spadek udziału węgla kamiennego wyniósł zaledwie 0,2 %. 
natomiast udział węgla brunatnego wzrósł o 1,2 %. Nie-
wielki spadek nastąpił również w przypadku gazu ziemnego o 
1,2 %.  
Po fotowoltaicznym boomie z 2020 r., kolejny rok był rów-
nież dobry pod względem przyrostu mocy zainstalowanej. 
Na koniec października 2021 r. moc zainstalowana w PV 
wynosiła 6687,5 MW, natomiast w 2020 r. wynosiła 3936 
MW, czyli przybyło  2751,5 MW, a do końca roku przewidy-
wany jest dodatkowy wzrost. Udział energii z PV w wytwa-
rzaniu energii  wzrósł z 1,5 %. do 2,9 %. Na koniec listopa-
da 2021 r. moc zainstalowana w elektrowniach wiatrowych 
wynosiła 7185 MW w porównaniu do 6350 MW na koniec 
2020 r. Pomimo wzrostu prawie o 1 GW mocy produkcja 
energii pozostała na podobnym poziomie, a w strukturze 
całej generacji udział energii z wiatru spadł z 10,8 % do 
9,4 %.  
Przyczyną regresu w OZE był nie tego fakt, że 2021 r. był 
gorszym pod względem wietrzności, ale przede wszystkim wzrost za-
potrzebowania na energię elektryczną spowodowany został reakcją 
na wychodzenie z III fali pandemii . 
W 2021 r. w Polsce produkcja energii elektrycznej z węgla wzrosła, 
aż o 16 %. w stosunku do roku ubiegłego. Energia z gazu ziemnego 
pozostała na podobnym poziomie, tak samo jak zielona energia z 
elektrowni wiatrowych, które w przeciągu roku wyprodukowały ponad 
15,2 TWh i są głównym źródłem zielonej energii. Starując z niskich 
poziomów, w 2021 r. duży wzrost, podobnie jak w 2020, wykazała 
fotowoltaika, bo aż o 125 proc. produkując 4,6 TWh (w roku ubie-
głym było to ponad połowę mniej – 2,05 TWh).  
Ilość energii elektrycznej produkowanej w 2021 r. wg źródeł wytwarza-
nia przedstawia wykres poniżej. 

W Niemczech w 2021 r. struktura miksu energetycznego też nieznacz-
nie się zmieniła względem roku poprzedniego, ale na niekorzyść trans-

formacji. Udział węgla, zarówno kamiennego jak i 
brunatnego, wzrósł w strukturze wytwórczej ener-
gii: kamiennego o 3,3 %. i brunatnego 2,7 %., nato-
miast jego zużycie do produkcji energii wzrosło dużo 
więcej – węgla kamiennego o 49 %, a brunatnego o 
17 %. w stosunku do 2020 r. (z 34,9 TWh do 51,8 
TWh dla kamiennego i z 83,4 TWh do 98,1 TWh dla 
brunatnego). Pomimo rocznego spadku produkcji 
energii z elektrowni wiatrowych o 12,7 %. i tak 
energia wiatru stanowiła największy udział: 23 %. 
energii elektrycznej w 2021 r. (spadek z 26,8 %). 
Drugim największym źródłem OZE była fotowoltai-
ka, która odpowiadała, podobnie jak rok temu, za 
9,5 %. energii elektrycznej. Zapotrzebowanie krajo-
we na energię w Niemczech wzrosło niewiele, jedy-
nie o 1,8 proc. 
 Już 1 stycznia tego roku można było zauważyć skutki 
wprowadzania w życie planu wyłączania elektrowni 
atomowych w Niemczech. Z końcem 2021 r. zostały 
wyłączone z systemu elektroenergetycznego trzy jed-
nostki jądrowe o łącznej mocy ponad 4 GW. Odpo-

wiadały one za ok. połowę mocy elektrowni jądrowych w Niemczech 
(do końca 2022 r. wszystkie niemieckie elektrownie jądrowe zostaną 
zamknięte). Ubytek takiej mocy należało w sposób odpowiedni uzupeł-
nić. Obecnie (z początkiem roku), ze względu na panujące warunki 
pogodowe (nieznaczna generacja PV), brakującą energię wytwarza-
ją elektrownie wiatrowe.  Porównując pojedyncze dni z 2019 i 2022 r. 
widać, że przy podobnym udziale energii z wiatru i zmniejszeniu 
mocy elektrowni atomowych, uzupełnieniem brakujących mocy jest 
węgiel kamienny. 
Także w Europie udział węgla brunatnego i kamiennego w produk-
cji energii w 2021 r. wzrósł o ok. 1,1 %., natomiast samo jego zużycie 
wzrosło w przypadku węgla kamiennego o 28,5 %., a brunatnego o 
19 %. Ogólnie węgiel w produkcji energii elektrycznej w 2021 r. stano-
wił 16,26 %. Energetyka wiatrowa z udziałem 14,8 %. była najwięk-
szym źródłem OZE w strukturze generacji energii w UE w całym 2021 
r. Elektrownie wodne miały udział 12,9 %., a fotowoltaika blisko 5,5 
%. Ogólnie, OZE w produkcji energii elektrycznej w 2021 r. stano-
wiły 37,6 %.  
W elektrowniach jądrowych wyprodukowano 28 % energii, niewiele 
więcej niż rok wcześniej. Na relatywnie podobnym poziomie w 2021 r. 
pozostało zużycie gazu ziemnego – 19,2 %, jedynie 2,7 %. mniej niż w 
2020 r. 

12.01.2022 -Ponad 45 % Polaków  
przeciwnych budowie elektrowni jądrowej 

Według sondażu, zrealizowanego dla portalu Business Insider Polska, 
38,8% dorosłych Polaków popiera budowę elektrowni atomowej lub 
więcej tego typu obiektów na terenie naszego kraju. Przeciwnego zda-
nia jest 45,1% respondentów. Natomiast 16,1% ankietowanych nie 
ma wyrobionej opinii na ten temat. Badanie zostało przeprowadzone 
w Internecie na reprezentatywnej próbie 1027 osób w wieku 18-80 
lat. 
Przedstawione wyniki  są podobne do tych, które zostały opublikowa-
ne przez CBOS w czerwcu 2021 r. Wówczas 39% pytanych opowie-
działo się za energetyką jądrową, a przeciwnych było 45%.  
W listopadzie 2020 roku metodą CATI przez pracownię  
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DANAE  przeprowadzono sontaż na grupie reprezentatywnej ponad 2 
tys. osób. Wykazało ono, że 62,5% popierało budowę elektrowni 
jądrowych w Polsce. Był to najlepszy wynik w historii badań reali-
zowanych przez ministerstwa odpowiedzialne za energetykę od 2012 
roku.  
 

13.01.2022 Uzgodnienia w sprawie  
Wspólnej Działalności Socjalnej w GK Enea. 

 
W trybie wideokonferencji odbyło się 
posiedzenie Administratora Wspólnej 
Działalności Socjalnej (WDS) w GK 
Enea z Organizacjami Związkowy-
mi .  Tematem głównym spotkania 
było omówienie przez Administrato-
ra WDS propozycji  Biura Świad-
czeń Socjalnych oraz propozycji Or-
ganizacji Związkowych w spra-

wie  zasad funkcjonowania WDS GK Enea  na kolejny okres obo-
wiązywania Regulaminu  WDS ( marzec 2022-2023).         
Uzgodnione zapisy  dotyczą   uszczegółowienia i usprawnienia proce-
sów  obsługi  działalności socjalnej  w sprawach dotyczących  głów-
nie : grupowych wyjazdów turystycznych , dofinansowania małżon-
ków będących pracownikami w GK i ich dzieci , wprowadzenie za-
pisu umożliwiającego wypłatę świadczenia finansowego ( świątecz-
nego) dla emerytów i rencistów, umożliwienie składania wniosków o 
pomoc finansową  przez emerytów i rencistów drogą elektroniczną 
oraz przyjęto podwyższenie dotychczasowych progów dochodowych 
od wysokości których naliczane są świadczenia z ZFŚS.   
Następnie Administrator przedstawił  stronie związkowej propozycję 
wypłaty świadczenia okolicznościowego  dla Pracowników w ra-
mach rozliczenia pozostałej rezerwy na obecnym ZFŚS. Strona spo-
łeczna przyjęła tą propozycję. Świadczenie jest adekwatne do tego z 
roku ubiegłego (w zależności od dochodu w rodzinie od 950 zł. do 
1350 zł.)  i zostanie wypłacone przed Świętami  Wielkanocnymi. 
Następne spotkanie w sprawie WDS strony zaplanowały na 
9.02.2022r. W międzyczasie administrator prześle stronie związko-
wej  Regulamin WDS z uzgodnionymi poprawkami oraz propozycję 
preliminarza przychodów i wydatków  ZFŚS. 
 

14.01.2022 Tarcza antyinflacyjna  
-mniejsze podatki 

Już w lutym 2022 roku ma zacząć obowiązywać nowa tarcza antyin-
flacyjna. Sejm na posiedzeniu 13.01.2022 r. poparł obniżkę podatków 
na żywność, gaz i paliwa. Tarcza antyinflacyjna obowiązuje od 1 
stycznia 2022 roku. To rządowa odpowiedź na inflację, która w grud-
niu 2021 roku sięgnęła 8,6 proc. rok do roku.  
 Oto szczegóły nowej tarczy. Tarcza 2.0 od lutego 2022 roku: 
Sejm uchwalił nowelę ustawy o VAT, która przewiduje czasowe 
obniżenie stawek podatku VAT: 
- Do zera spadnie VAT na żywność i napoje objęte obecnie stawką 5 
proc. 
 - Z 23 proc. do 8 proc. ma spaść stawka tego podatku na paliwa 
silnikowe: olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne 
paliwa, benzynę, gaz LPG. 
  -Dla nawozów, środków ochrony roślin, ziemi ogrodniczej i innych 
środków wspomagających produkcję rolniczą VAT ma spaść z 8 
proc. do zera. 
 -VAT na gaz ma spaść z 8 proc. do zera, na energię cieplną z 8 
proc. do 5 proc. 
 -W przypadku energii elektrycznej utrzymana zostanie obniżona 
stawka podatku w wysokości 5 proc. 
 -Obniżenie stawki VAT do zera ma objąć takie produkty spożyw-
cze - opodatkowane stawką 5 proc. 
 -W przypadku środków wykorzystywanych do produkcji rolnej 
obniżka VAT z 8 proc. do zera obejmie m.in. nawozy i środki ochro-
ny roślin 

Elementy nowej tarczy antyinflacyjnej, która ma wejść w życie 1 lutego 
2022 roku. Obniżone stawki podatku mają obowiązywać do końca 
lipca 2022 roku. 
Dochody budżetowe z tytułu podatku VAT za sprawą nowej tarczy 
mają skurczyć się o ponad 11 mld zł. 
Wprowadzona w grudniu 2021 r. Tarcza Antyinflacyjna 1.0 obejmo-
wała:  

• zniesienie akcyzy na energię elektryczną; 

• obniżenie stawki VAT na energię elektryczną z 23 na 5 proc.; 

• obniżenie stawki VAT na gaz ziemny z 23 proc. do 8 proc.; 

• obniżenie ceny paliwa przez maksymalne zmniejszenie akcyzy; 

• obniżenie podatku VAT na tak zwane ciepło systemowe 

(ogrzewanie z kaloryferów) z 23 do 8 proc.; wprowadzenie 0 proc. 
stawki podatku od sprzedaży detalicznej paliw. 
 

18.01.2022 W Choszcznie uruchomiono  
8 MW farmę fotowoltaiczną. 

Niespełna rok po uruchomieniu 6-megawatowej farmy fotowoltaicz-
nej w gminie Choszczno , Tauron zakończył budowę w pobliżu dru-
giej instalacji o mocy 8 megawatów. Wraz z 5-megawatową instala-
cją w Jaworznie Grupa ma trzy elektrownie słoneczne i planuje budo-
wę kolejnych. 
Zbudowana na powierzchni 13 hektarów instalacja Choszczno II 
jest jak dotąd największą z trzech farm fotowoltaicznych Taurona, 
mogącą zaspokoić zapotrzebowanie na prąd ok. 3,5 tys. gospodarstw 
domowych. W najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie budo-
wy kolejnej farmy na Śląsku. 
Trwająca blisko 11 miesięcy budowa drugiej farmy w Choszcznie 
kosztowała 20,8 mln zł. Na elektrownię składa się osiem mniejszych 
instalacji pod nazwą Stradzewo 7-14, każda o mocy 1 megawata. 
 

18.01.2021 Premia roczna- przyspieszenie wypłaty 

Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Enea  wspólnie z 
innymi Organizacjami Związkowymi z GK Enea zwróciła się do 
Zarządów Grupy Kapitałowej Enea z pismem o przyspieszenie wy-
płaty Premii Rocznej za 2020 r. (zgodnie z zapisami Układu Zbioro-
wego Pracy wypłata powinna nastąpić do końca marca 2021 r.)  
Wysoka inflacja 8.6 % stanowi dodatkowy argument za przyspie-
szeniem wypłaty. 
Treść pisma do Zarządów: 
Na podstawie 7 Załącznika 21 do Zakładowego Układu Zbiorowego 
Pracy (ZUZP) wnosimy o wypłacenie premii rocznej za rok 2021. 
Według naszej oceny nie występują negatywne przesłanki ekonomicz-
ne ani finansowe, uzasadniające wstrzymywanie wypłaty „premii rocz-
nej” do ostatecznych terminów określonych w ZUZP. 
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W naszej ocenie nie występują żadne ekonomiczne przesłanki uzasad-
niające wstrzymanie wypłaty premii rocznej do ostatecznych terminów 
określonych w ZUZP ENEA. 
Według informacji uzyskanych przez redakcję PN wypłata premii 
w GK Enea nastąpi 15 lutego 2022 r. 
 

19.01.2022r. W Enea Centrum   
o sytuacji w Obsłudze  Klienta. 

W siedzibie Enea Centrum (EC) odbyło się kolejne spotkanie dotyczą-
ce sytuacji w Pionie  Obsługi Klienta. Spotkanie odbyło się w formie 
mieszanej -stacjonarnie i za pośrednictwem wideokonferencji. Ca-
łość spotkania zajęło  omawianie przez zarząd analizy zleconej i wy-
konanej przez spółkę zewnętrzną .  
Analiza ta zawierała  aspekty:  zatrudnienia , absencji chorobowej 
i  wynagrodzenia Pracowników EC w porównaniu z innymi podmiota-
mi o tej samej działalności na rynku zewnętrznym . Całość oczywiście 
dotyczyła obszaru obsługi klienta. Niestety nadal Strona Społeczna nie 
otrzymała konkretnych informacji na pytania kierowane  od  ubiegłe-
go  roku do zarządu  Enea Centrum w sprawie poprawy warunków  
pracy w Pionie Obsługi Klienta. Wielokrotnie sugerowaliśmy podjęcie 
działań sprzyjających obniżeniu stresu i zmniejszeniu nawarstwiania 
się obowiązków wobec Pracowników a głównie zatrudnionych przy 
bezpośredniej obsłudze klienta. Zarząd  przekazał informację , że 
obecnie zmieniła się trochę polityka odtwarzania stanowisk oraz 
poinformował nas, że Pracownicy w najbliższym czasie będą kierowa-
ni na szkolenia  z zakresu umiejętności  optymalnej organizacji cza-
su pracy przy wykonywaniu swoich obowiązków służbowych .  
Ponadto zarząd tłumaczy zaistniałą sytuację tym, że wszystkie tego 
typu firmy na rynku przechodzą te same problemy. Wynika to z 
tego, że klienci stają się coraz bardziej roszczeniowi i wymagający. 
Strona społeczna nadal oczekuje od Zarządu podjęcia konkretnych dzia-
łań  mających skutkować wyeliminowaniem w jak największym stop-
niu  stresu i  odciążenia zbędnych nakładających się na siebie 
 obowiązków służbowych. 
Na zakończenie spotkania Zarząd zaproponował stronie społecznej ko-
lejne spotkanie na koniec lutego br. Na tym spotkaniu mamy dostać 
informację o sytuacji w Obsłudze Klienta  i poznać efekty podjętych 
działań. 

19.02.2022 Enea rozpoczyna proces podwyższenia 
kapitału zakładowego grupy 

Enea planuje podwyższyć kapitał zakładowy maksymalnie do kwoty 
529 731 093 zł. Nowo emitowane akcje będą stanowiły do 20% akcji 
Spółki dopuszczonych do obrotu na giełdzie. Celem podwyższenia 
kapitału jest pozyskanie środków na inwestycje w obszarze dystrybu-
cji dla wsparcia rozwoju OZE i inteligentnych sieci energetycznych, 
co wpisuje się w cele strategiczne Grupy Enea 
Planowane podwyższenie kapitału zakładowego odbędzie się poprzez 
emisję nie mniej niż 1, ale też nie więcej niż 88 288 515 akcji zwy-
kłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 1 zł. Emisja będzie 
skierowana wyłącznie do wybranych inwestorów z wyłączeniem w 
całości prawa poboru wszystkich akcji Serii D dla dotychczasowych 
akcjonariuszy Enei. Obecnie kapitał zakładowy Enei wynosi 
441 442 578 zł. 
Planowana emisja będzie miała charakter subskrypcji prywatnej, 
przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, która jest zwolniona z 
obowiązku publikowania prospektu. Inwestorzy spełniający określone 
w uchwale emisyjnej kryteria będą uczestniczyć w budowaniu księgi 
popytu, składając deklaracje zainteresowania objęciem akcji. Jedno-
cześnie, inwestorzy biorący udział w procesie budowania księgi popytu, 
którzy będą posiadali udział przekraczający 0,1% ogólnej liczby 
akcji Enei w kapitale zakładowym w dniu rejestracji uczestnictwa w 
planowanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, będą mieli 
pierwszeństwo przed pozostałymi inwestorami do uzyskania przy-
działu takiej liczby akcji Serii D, która umożliwi im utrzymanie ich 
obecnego udziału w kapitale zakładowym Enei. 
Środki pochodzące z emisji nie będą mogły być przeznaczone na 
inne cele niż inwestycje w obszarze dystrybucji. W szczególności 
wykluczone będzie przeznaczenie wpływów z emisji na finansowanie 
aktywów węglowych. 
W przeprowadzeniu emisji akcji Serii D, Eneę wspiera Pekao Invest-
ment Banking, który pełni rolę koordynatora oferty oraz współpro-
wadzącego księgę popytu wraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. – 
Biurem Maklerskim Pekao, pełniącym funkcję współprowadzącego 
księgę popytu oraz agenta rozliczeniowego. 
Decyzję w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego podejmie 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. 
 

 20.01.2022 Rada Dialogu Społecznego  
-stanowisko w/s szczepień 

„Jako partnerzy społeczni, reprezentowani w Radzie Dialogu Społecz-
nego (RDS) apelujemy do Polek i Polaków o korzystanie z bez-
płatnych szczepień przeciwko COVID-19” – wezwały wszystkie 
reprezentatywne organizacje pracodawców i związków zawo-
dowych zasiadające w RDS. Zwróciły się również do rządu o 
wprowadzenie obowiązkowych i powszechnych szczepień. 
Zdaniem partnerów społecznych zasiadających w Radzie Dialogu 
Społecznego szczepienia są najskuteczniejszą formą walki z 
chorobami zakaźnymi, w tym z pandemią COVID-19. Stąd 
wspólny apel do polskiego społeczeństwa o szczepienia. 
 
 „Statystyki są bezwzględne. Wśród hospitalizowanych i umierają-
cych 90 proc. to osoby niezaszczepione” – czytamy w apelu. 
Zdaniem sygnatariuszy nie ma dzisiaj jeszcze skutecznych  
leków. 
Apel podpisali przedstawiciele wszystkich reprezentatywnych 
central związkowych i organizacji pracodawców. 
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24.01.2022 Sytuacja pandemiczna w  
Enea Operator-nowe obostrzenia . 

Liczba Pracowników objętych kwarantanną GIS-16 .Liczba Pracow-
ników ze stwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-24 
Liczba Pracowników ze stwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 od 
początku epidemii-1069 
Nowe obostrzenia w Enea Operatorze 
Ze względu na dynamiczny rozwój V fali pandemii COVID-19 w 
Polsce, Sztab Kryzysowy Enei Operator podjął decyzję o reorgani-
zacji pracy w spółce, poprzez niezwłoczne zwiększenie liczby Pra-
cowników pracujących zdalnie lub w trybie rotacyjnym, w maksy-
malnym dopuszczalnym wymiarze. 
Decyzja powinna zostać wprowadzona przez poszczególnych kierują-
cych jednostkami organizacyjnymi w sposób, który nie zaburzy 
ciągłości realizacji zadań danej jednostki. 
Jednocześnie ze względu na szybko zmieniające się uwarunkowania 
zachęcamy Państwa do bieżącego śledzenia Decyzji Sztabu publiko-
wanych w Intranecie Enei Operator. 
 

25.01.2022 Wynagrodzenia w Polsce  
w IV kwartale 2021 r. 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, 
włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale w 2021 r. wy-
niosło 6221,04 zł. O takiej wypłacie większość rodaków może poma-
rzyć. Wyliczenie GUS dotyczy bowiem firm zatrudniających 10 i 
więcej osób. Nie zawiera danych ze sfery budżetowej i mikroprzed-
siębiorstw. 
Główny Urząd Statystyczny (GUS) 21 stycznia 2022 r. wydał komuni-
kat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwarta-
le 2021 r. Przeciętne wynagrodzenie rośnie, jednak większość Pola-
ków zarabia poniżej tej kwoty. 
Rośnie też inflacja. Z danych GUS wynika, że inflacja w grudniu 
ub.r. wynosiła 8,6 % Polski Instytut Ekonomiczny szacuje, że średnio 
w tym roku wynosić będzie 7,3 %. Wysoki wzrost cen będzie dotyczyć 
żywności, rachunków za prąd i ciepło i usług. 
Miarodajna dla dochodów pracowników jest mediana wynagrodzeń. 
Bardziej odwierciedla sytuację niż średnia. GUS dane dotyczące me-
diany wynagrodzeń publikuje z pewnym opóźnieniem i tylko raz na 
dwa lata. Najnowsze dane dotyczą sytuacji na rynku pracy pocho-
dzą z października 2020 roku, ale to mediana wynagrodzeń dużo le-
piej odzwierciedla sytuację na ryku pracy niż przeciętne wynagrodzenie. 
Mediana to inaczej wartość środkowa płac – połowa pracujących zara-
bia mniej, a połowa więcej od podanej wyliczonej kwoty. 
W październiku 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem 
brutto dla osób zatrudnionych w podmiotach gospodarki narodowej o 
liczbie pracujących 10 i więcej osób wyniosło 5748,24 zł. Było ono o 
22,2 % wyższe od mediany wynagrodzeń, która w październiku 
2020 r. wynosiła 4702,66 zł. 
W porównaniu z październikiem 2018 r. przeciętne miesięczne wyna-
grodzenie brutto wzrosło o 14,9 %, ale grupa osób, której dochody są 
niższe od średniej nie zmienia się i około dwie trzecie Polaków o śred-
niej krajowej może pomarzyć. W październiku 2020 r. wynagrodzenia 
w wysokości mniejszej lub równej przeciętnemu miesięcznemu wyna-

grodzeniu brutto otrzymywało 69 %. kobiet i 62,5 %. mężczyzn. 
Zwiększa się luka między przeciętnym wynagrodzeniem a medianą. 
W październiku 2018 r. przeciętne wynagrodzenie było wyższe od me-
diany wynagrodzeń o 908,8 zł, w 2020 roku różnica to 1045,58 
zł.  Dane pochodzą z reprezentacyjnego badania GUS „Struktura  
wynagrodzeń za październik 2020 r.” 
 

25.01.2022 Wielka awaria energetyczna.  
Bez prądu jest nawet 20 mln osób 

Nawet 20 mln mieszkańców Kazachstanu, Kirgistanu i Uzbekistanu 
nie ma prądu. Najprawdopodobniej doszło do awarii kluczowej linii 
przesyłowej łączącej te trzy państwa. 
Sieci energetyczne Kazachstanu, Kirgistanu i Uzbekistanu są ze sobą 
połączone, więc awaria, do której doszło na terenie Kazachstanu, 
skutkuje brakiem dostaw prądu do kilku milionów odbiorców 
w trzech państwach. Linia energetyczna Kazachstanu Północ-
Południe, która łączy gęsto zaludniony południowy Kazachstan i jego 
dwóch sąsiadów z głównymi elektrowniami w północnym Kazachsta-
nie i siecią rosyjską, została odłączona we wtorek rano z powodu 
„nierównowagi” w środkowoazjatyckiej części sieci, powiedział ope-
rator sieci KEGOC. 
Szacuje się, że bez prądu jest od kilku godzin 20 mln ludzi. 
Nie wiadomo, kiedy awaria zostanie usunięta 
Problemy mają mieszkańcy największego miasta w Kazachstanie, Ał-
maty, oraz Taszkientu i Biszkeku, stolic Uzbekistanu i Kirgistanu. 
Brak energii wstrzymał także prace miejscowych wodociągów. Uzbec-
kie Ministerstwo Mieszkalnictwa i Gospodarki Komunalnej zgłosiło 
również przerwy w pracy sieci ciepłowniczych, kanalizacyjnych 
i wodociągowych. 
Przyczyny blackoutu nie zostały stwierdzone w sposób jednoznaczny, 
ale prawdopodobnie doszło do usterki głównej sieci przesyłowej po-
między trzema krajami. To wywołało efekt domina i masowe wyłą-
czenia energii. Władze wszystkich dotkniętych państw zapowiadają 
szybkie przywrócenie zasilania, ale nie podano, kiedy może do tego 
dojść. 
 

26.01.2021 Unijna polityka klimatyczna  
rozregulowała europejską gospodarkę 

Zielony Ład już spowodował wiele złego, ale najgorsze może być 
dopiero przed nami - uważa Izabela Kloc, poseł do Parlamentu Eu-
ropejskiego 
Unia Europejska widzi przyszłość w układzie zero-jedynkowym. 
 
Albo w ciągu 30 lat osiągniemy neutralność klimatyczną, albo ludz-
kość wyginie w apokaliptycznej katastrofie. Oba scenariusze się nie 
spełnią. Pomiędzy nimi jest rozpięte całe spektrum możliwości, któ-
re powinniśmy przewidzieć i się na nie przygotować. Niestety Unia 
Europejska tego nie robi. Rozpoczęła grę w klimatyczną ruletkę 
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konsekwentnie obstawiając tylko jeden numer, a taka strategia ska-
zana jest na porażkę. 
Nawet w obozie największych zwolenników „zielonej” rewolucji poja-
wiają się głosy zwątpienia w możliwość dotrzymania roku 2050, 
jako terminu przejścia na gospodarkę bezemisyjną. 
Coraz więcej ekspertów dowodzi wręcz, że to się nigdy nie stanie. 
Zielony Ład i wszystkie jego propagandowe klony, jak pakiet „Fit 
for 55” brzmią dobrze, ale pod warunkiem, że potraktuje się je jako 
dydaktyczne powieści z gatunku science-fiction. W zderzeniu z rze-
czywistością polityka klimatyczna sromotnie przegrywa. Europa 
miała ruszyć planecie na ratunek, a tymczasem do rekordowych pozio-
mów wzrosły ostatnio emisje gazów cieplarnianych, co wynika z 
powrotu do węgla w wielu narodowych gospodarkach. 
Twardogłowa lewica w Unii Europejskiej przekonuje, że jest to sezo-
nowe przesilenie spowodowane kumulacją nieprzewidzianych i nie-
przyjaznych zdarzeń. 
To prawda, że gospodarka potrzebowała więcej energii po koronawi-
rusowym lockdownie, pogoda była bardziej kapryśna niż zwykle, co 
destabilizowało energetykę odnawialną i wreszcie Putin zaczął używać 
gazowego straszaka. Te argumenty nie dowodzą jednak, że mamy do 
czynienia z chwilową zadyszką Zielonego Ładu. Jesteśmy świadka-
mi jego zawodności w sytuacjach krytycznych, a przecież wojny, 
kataklizmy i kryzysy nie są czymś niezwykłym, bo towarzyszą ludzko-
ści od zawsze. Można sobie wyobrazić, że kiedyś znów dotknie nas 
pandemia, ale o wiele groźniejsza niż koronawirus i pojawi się dykta-
tor nie tak wyrachowany jak Putin, ale bardziej szalony i nieobli-
czalny. 
Wtedy wszystkie, dziejące się teraz koszmary przeżyjemy od nowa, 
tylko o wiele mocniej. 
Zerwane łańcuchy dostaw, kryzys gospodarczy, może nawet konflikt 
zbrojny, a później uspokojenie i ożywienie pochłaniające ogromne 
masy energii, której – jak już wiemy – nie dostarczą odnawialne 
źródła energii. Zostaniemy wtedy z Zielonym Ładem, jak Himilsbach 
z angielskim. Jeśli ktoś nie zna tej anegdoty to warto ją przytoczyć. 
Sławny artysta miał ponoć wystąpić w amerykańskim filmie u samego 
Stevena Spielberga, ale pod warunkiem, że nauczy się języka angiel-
skiego. Jan Himilsbach odmówił. Wyjaśniał potem, że mógłby się 
nauczyć, ale gdyby tak Spielberg się rozmyślił to co on zrobi z tym 
angielskim… 
Zawodność OZE nie jest jedynym argumentem, aby zrewidować – 
póki jeszcze można – unijną politykę klimatyczną. 
W swojej agresywnej, „zielonej” propagandzie Unia Europejska 
straszy nas zagładą, jeśli nie wdrożymy jak najszybciej pakietu „Fit 
for 55”. Mało w tym logiki, a dużo manipulacji i emocjonalnego 
szantażu. Nawet gdybyśmy jutro przyjęli jeszcze ambitniejszy pakiet 
„Fit for 100”, to w skali globalnej jego znaczenie będzie miało prawie 
zerowe znaczenie. Jedynie Unia Europejska przyjęła tak ekstremal-
ną politykę klimatyczną, choć emituje niecałe 10 proc. światowego 
dwutlenku węgla. Inne potęgi gospodarcze nie idą tym śladem. Stany 
Zjednoczone, Australia, Japonia, a zwłaszcza Chiny, Indie, Rosja, 
Brazylia i inne kraje wkraczające na dynamiczną ścieżkę rozwoju, de-
klarują wdrażanie czystej energetyki, ale w tempie, które nie położy 
na łopatki ich gospodarki. Jeśli w dziesięciorodzinnym „familoku” 
w jednym mieszkaniu zostanie wyłączony piec węglowy, to znacząco 
poprawi się sprawność energetyczna budynku? To porównanie pa-
suje do całego globu. Unia Europejska może wyłączyć 10 proc. 
„swojego” CO2, ale świat i tak tego nie odczuje. 
Trwające od kilku lat klimatyczne wzmożenie wzięło się ze strachu 
przed postępującym ociepleniem ziemi. 
Cała gospodarcza, polityczna i społeczna energia Unii Europejskie zo-
stała skierowana na powstrzymanie tego procesu choć wiadomo, że nie 
można mu zapobiec. Nie robimy natomiast nic, aby przystosować się do 
nadchodzących zmian. Bruksela inwestuje biliony euro w wyelimino-
wanie węgla z gospodarki, choć za kilkanaście lat będziemy żałować, 
że te pieniądze nie zostały wydane mądrzej. Ocieplenie klimatu po-
ciągnie za sobą zmianę stylu życia, pracy, wypoczynku, a nawet mię-
dzyludzkich relacji. Potrzebne będą ogromne inwestycje w infrastruktu-
rę miejską, rolnictwo, służbę zdrowia, generalnie we wszystkie dziedzi-
ny życia i gospodarki. Rzecz jasna, najważniejszym elementem tego 
procesu pozostanie zmniejszanie negatywnego oddziaływania człowieka 
na środowisko, ale w sposób nie obniżający standardów życia. Po-
prawa sprawności energetycznej w gospodarce stanie się środkiem 
prowadzącym do celu, a nie celem samym w sobie – jak chce tego 
Bruksela. 
Niestety, Unia Europejska poprzez swoją nierozważną i agresywną 
politykę klimatyczną odbiera ludziom odwagę, kreatywność i in-
stynkt przetrwania, a bez tych cech nie poradzimy sobie w trudnych 
czasach, które nadejdą. 
Izabela Kloc poseł do Parlamentu Europejskiego 

26-27.01.2022 Rekord nowych zakażeń na Covid 
19 w Polsce i osób na kwarantannie.  

26.01.2022 r. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 53 420 nowych 
zakażeniach koronawirusem. To rekord zachorowań od początku 
pandemii w Polsce. 
Liczby zakażonych w poszczególnych województwach : mazowiec-
kiego (8524), śląskiego (8042), wielkopolskiego (4583), małopolskiego 
(4557), dolnośląskiego (4423), pomorskiego (3722), łódzkiego (3499), 
lubelskiego (3001), podkarpackiego (2785), kujawsko-pomorskiego 
(2204), zachodniopomorskiego (2120), warmińsko-mazurskiego (1579), 
podlaskiego (1259), opolskiego (1219), świętokrzyskiego (984), lubu-
skiego (649). 270 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną 
uzupełnione przez inspekcję sanitarną. 
W ciągu ostatniej doby zmarło 276 pacjentów z Covid-19. Z powodu 
Covid-19 zmarły 62 osoby, z powodu współistnienia Covid-19 z in-
nymi schorzeniami zmarło 214 osób. 
Od wybuchu epidemii koronawirusem zaraziło się w Polsce 4 
637 776. Zmarło 104 373 pacjentów z Covid-19. 
W szpitalach przebywa 14 018 pacjentów z Covid-19, w tym 1147 
chorych podłączonych do respiratorów. 
Na kwarantannie przebywa 909 567 osób., wyzdrowiało dotąd 3 868 
655 zakażonych. 
Minionej doby wykonano ponad 173,4 tys. testów na obecność 
SARS-CoV-2, w tym 53,2 tys. antygenowych. 

27.01.2022 Ministerstwo Zdrowia poinformowało ,że  mamy 57 659 
nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z 
województw: mazowieckiego (9788), śląskiego (8511), pomorskiego 
(5285), wielkopolskiego (4646), dolnośląskiego (4568), małopolskiego 
(4281), lubelskiego (3287), łódzkiego (3099), podkarpackiego (2666), 
zachodniopomorskiego (2575), kujawsko-pomorskiego (2498), warmiń-
sko-mazurskiego (1842), opolskiego (1286), podlaskiego (1187), świę-
tokrzyskiego (1116), lubuskiego (759). 265 zakażeń to dane bez wska-
zania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. 
W ciągu ostatniej doby zmarło 262 pacjentów z Covid-19. Z powodu 
Covid-19 zmarło 79 osób, z powodu współistnienia Covid-19 z inny-
mi schorzeniami zmarły 183 osoby. 
W szpitalach przebywa 14 279 pacjentów z Covid-19, w tym 1 105 
chorych podłączonych do respiratorów. 
Na kwarantannie przebywa 1 010 761 osób. Wyzdrowiało dotąd 3 
880 924 zakażonych. 
Minionej doby wykonano ponad 179,4 tys. testów na obecność 
SARS-CoV-2, w tym 51,7 tys. antygenowych. 
 

27.01.2022 Od 1 lutego hipermarkety  
przestaną być pocztą 

działającą w niedzielę!  
 

Od wtorku 1 lutego 2022 r. wcho-
dzą w życie zaostrzone przepisy 
uszczelniające ograniczenia han-
dlu w niedzielę i niektóre święta. 
Przewidziano tylko kilka wyjątków. 
Sieci handlowe nie pohandlują już 
w niedziele korzystając z wyjątku 
– z patentu „na placówkę poczto-
wą”. Ustawodawca doprecyzował, 
że w niedziele będą mogły być 
otwarte placówki, w których prze-

ważająca działalność (ponad 40 proc. przychodów), polega na 
świadczeniu usług pocztowych. 
 
Znika luka, którą wykorzystywały sieci handlowe. Pisząc przepisy 
ustawy należało to przewidzieć. Widząc lukę nie tylko kupiec, ale i 
lider wielkiej sieci handlowej myśli: „żal nie skorzystać”. I korzysta. 
Sklepy spożywcze będą czynne w niedziele, gdy za ladą stanie  
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właściciel sklepu, któremu będą mogły pomagać tylko osoby wy-
szczególnione w nowelizacji: małżonka, dzieci własne, dzieci mał-
żonka, dzieci przysposobione, rodzice, macocha, ojczym, rodzeń-
stwo, wnuki lub dziadkowie – i to nieodpłatnie. Osoby te nie mogą 
być pracownikami lub zatrudnionymi w placówce handlowej u 
przedsiębiorcy. 
Od lutego 2022 r. nie wystarczy odpowiedni wpis w PKD, aby korzy-
stać z wyjątków powiązanych z przeważającą działalnością. W znoweli-
zowanej ustawie zapisano, że placówki handlowe korzystające z 
wyłączeń, są obowiązane do prowadzenia ewidencji miesięcznego 
przychodu ze sprzedaży, z podziałem na przychód z działalności 
pocztowej, dzięki której mają prawo handlować w niedziele oraz na 
przychód z pozostałej działalności. 
Poniższa tabelka pokazuje jak wyglądał handel w hipermarketach w 
Europie  przed lutym 2022 r.  

 
Niemal od początku wychwycenia luki to Krajowy Sekretariat Ban-
ków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność domagał się przy-
spieszenia prac nad nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w 
niedzielę. Powodem są pierwsze wygrane sprawy przed sądami przez 
jedną z sieci. Placówki tej sieci działają w niedzielę, jako placówki 
pocztowe. Sieć umowy z operatorami pocztowymi ma od 2012 r. Tym 
samym placówki tej sieci w momencie wejścia ograniczeń realizowały 
usługi związane z odbiorem paczek. Stopniowo patent był wykorzy-
stywany przez kolejne sieci handlowe, czyniąc z zakazu handlu fik-
cję. Największa z sieci, należąca do właściciela z Portugalii, miała 
nawet umowę ze Spółką Skarbu Państwa Poczta Polska SA. 
Lukę uszczelniono. Eskalacja placówek handlowych zmieniających 
działalność lub rozszerzających ją w PKD o usługi pocztowe stano-
wiła próbę obejścia prawa. Należało doprecyzować art. 6 ust.1 pkt 7 
ustawy: „w placówkach pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, w których przeważająca działal-
ność polega na świadczeniu usług pocztowych”. 
Największe sieci handlowe najpewniej dostosują się do nowych 
przepisów i od 1 lutego nie będą otwierać sklepów w niedzielę. Nie 
oznacza to jednak, że nowe przepisy zamkną wszystkie sklepy. Otwarte 
pozostaną sklepy te działają na zasadach franczyzy, gdy w niedziele 
za kasą stanie franczyzobiorca, czyli jego właściciel oraz wybrani 
członkowie rodziny o czym wyżej. 
W 2022 r. będzie siedem niedziel handlowych: dwie niedziele po-
przedzające święta Bożego Narodzenia, jedna przed Wielkanocą i 
ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia. 
 

28.01.2022 W 2021 r. zmarło najwięcej  
Polaków od II wojny światowej !!! 

 
Wydawało się, że rok 2020 będzie najgorszym pod względem zgo-
nów od czasu zakończenia II wojny światowej. Niestety rok 2021 
okazał się jednak jeszcze gorszy. 
W 2021 roku zmarło w Polsce 520 921 osób - aż o 41,8 tys. więcej niż 
w 2020, pierwszym roku pandemii. Z powodu koronawirusa zmarło w 
Polsce 68 tys. 506 osób. To ponad dwa razy więcej niż w 2020 r. To 
efekt dwóch fal pandemii w minionym roku — trzeciej, wiosennej i 
czwartej zimowej. 

Grudzień 2021 najgorszy w całym roku 
W samym grudniu 2021 roku zmarło 60 520 osób. To o tyle nie dziwi, 
bo grudniu raportowano dziennie nawet ponad 500 zgonów z CO-

VID-19. To musiało wpłynąć na całościowe statystyki. Dane za 
grudzień pokazują o 11,2 tys. zgonów więcej niż w listopadzie 
2021 roku. Był to więc najtragiczniejszy miesiąc ubiegłego 
roku i drugi najtragiczniejszy miesiąc od początku pandemii. 
Więcej osób w miesiącu zmarło tylko w listopadzie 2020 roku, 
w szczycie drugiej fali - 64,5 tys. 
Dane z podziałem na województwa. 
W 13 województwach zmarło więcej osób niż w grudniu 2020 
roku. Są to województwa: dolnośląskie (wzrost o 13 proc.), lubel-
skie (2 proc.), lubuskie (14 proc.), łódzkie (11 proc.), małopol-
skie (43 proc.), mazowieckie (8 proc.), opolskie (24 proc.), pod-
karpackie (28 proc.), podlaskie (13 proc.), pomorskie (10 proc.), 
śląskie (28 proc.), świętokrzyskie (13 proc.) i wielkopolskie (5 
proc.).  
Mniej zgonów w grudniu 2021 niż rok wcześniej było tylko w 
trzech województwach: kujawsko-pomorskim (spadek o 4 %.), 
warmińsko-mazurskim (2 %) i zachodniopomorskim (2 %). 
 
Według wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego 
Ludności i Mieszkań 2021 populacja ludności Rzeczypospoli-
tej Polskiej liczyła 38 179,8 tys. osób. Liczba ludności Polski 
była mniejsza o 0,9% w porównaniu z wynikami spisu 2011 r. 
Na terenie Polski zlokalizowanych było 15,2 mln mieszkań. 
Liczba mieszkań zwiększyła się o 12,6% w porównaniu ze 
spisem z 2011 r. 

Zgony Covid na świecie: 
W ubiegłym roku najwięcej osób z powodu Covid 19 zmarło w Sta-
nach Zjednoczonych — ponad 471 tys. (dane za serwisem ourworl-
dindata.org). Na dalszych miejscach znalazły się Brazylia (424 tys.), 
Indie (prawie 332 tys.), Rosja (244 tys.) i Meksyk (ponad 173 tys.). 
W Europie więcej osób niż w Polsce w 2021 r. zmarło jedynie w 
Niemczech (77,8 tys.) i Wielkiej Brytanii (74,6 tys.),  W liczbie ofiar 
śmiertelnych prześcignęliśmy w 2021 r. Włochy (niecałe 63 tys.), 
Turcję (61 tys. ), Francję (59 tys.), Rumunię (prawie 43 tys.), Hisz-
panię (38,4 tys.), nie mówiąc już o takich krajach jak Węgry (ponad 
29 tys.), Bułgaria (25 tys.) czy Czechy. W Polsce zmarło więcej osób 
niż w RPA (tam 62,4 tys.). 
 

31.01.2022 Pomysł na powstanie NABE zagrożony. 

Z Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE)  
może nie zostać kamień na kamieniu 
Proces tworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetyczne-
go , do której miałyby zostać wydzielone aktywa węglowe z energe-
tyki, wciąż pozostaje na etapie różnych koncepcji. W samym rządzie 
nie ma tu jednomyślności. Niewykluczone, że powstanie nie jedno, 
ale trzy mniejsze NABE. Proces wydzielenia aktywów miałby zakoń-
czyć się do końca 2022 roku. Pierwotnie zakładano, że w NABE 
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pracować będzie 32 tys. pracowników i będzie ona miała ponad 50 
proc. udziału produkcji w konsumpcji energii elektrycznej w Polsce. 
Już dawno jako fundament do utworzenia NABE skupiającej akty-
wa węglowe wskazano PGE GiEK. Docelowo ten właśnie podmiot 
miałby zmienić nazwę na Narodową Agencja Bezpieczeństwa Ener-
getycznego, a prezesem NABE miałby zostać właśnie szef PGE 
GiEK. 
W skład NABE docelowo ma wejść 70 bloków na węgiel kamienny 
oraz brunatny, z wyłączeniem elektrociepłowni, wraz z kopalniami 
węgla brunatnego. 
Jak ostatecznie będzie? Nadal nie wiadomo. " Można teraz usłyszeć, 
że mogą powstać nawet trzy NABE: jedno na bazie PGE GiEK, drugie 
na bazie Tauronu oraz trzecie na bazie Enei. Pewnie trwa siłowanie 
się o stołki oraz przyszłe wpływy" - ocenia w rozmowie z portalem 
WNP.PL Bogumił Tyszkiewicz, przewodniczący Federacji Związ-
ków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego z siedzibą we Wro-
cławiu. 
Nie bez znaczenia - dla całego procesu budowy NABE - jest też no-
tyfikacja Komisji Europejskiej dla projektu. A słychać coraz wyraź-
niej, że jeśli nie będzie on zawierał harmonogramu wyłączenia blo-
ków i kopalń, nie ma na tę notyfikację szans. Taki harmonogram 
byłby zaś niezmiernie trudny do zaakceptowania dla lokalnych spo-
łeczności górniczych gmin, energetyków i górników oraz reprezen-
tujących ich związków zawodowych.  

Przedstawiciele związków zawodowych przypominają niedawną 
próbę podpisania porozumienia dotyczącego NABE,  nazwanego 
roboczo „na przedpolu”, żeby PGE mogło rozpocząć prace, które 
spółki przejdą do NABE, a co ma pozostać. Jednak na spotkaniu 
zespołów: prawa, w tym prawa pracy, legislacji oraz zespołu ds. 
transformacji regionów - jakie powstały na potrzeby prac nad umo-
wą społeczną dla branży węgla brunatnego - pojawiły się  
wątpliwości. 
"Część związków zanegowała to porozumienie, bowiem nie było jesz-
cze zapisane, kogo ono konkretnie dotyczy. Zatem związki tego 
„porozumienia na przedpolu” nie podpisały. Najpierw ma powstać 
umowa społeczna dla węgla brunatnego" - mówi WNP.PL jeden ze 
związkowców. 
25 stycznia 2022 roku odbyło się w Sejmie spotkanie podkomisji 
stałej do spraw restrukturyzacji górnictwa, której szefem jest poseł 
Stanisław Żuk. Wyszedł tam postulat od posłów i związkowców, aby 
zaktualizować Program dla sektora górnictwa węgla brunatnego w 
Polsce przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 maja 2018 roku. 
 "Najpierw umowa społeczna, a potem NABE, bo umowa społeczna 
jest podstawą, jest taką matką wszystkich następnych kroków, bo tu 
definiujemy co chcemy, w którą stronę i jak" - podkreśla Piotr Pyzik, 
wiceminister aktywów państwowych. 
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21.02.2003 r. Zdroisk Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność ZE Gorzów Wlkp. 

LODOSTIL otwarty w styczniu 1968 r. Zamknięty w latach 80. 

 
-7,67 zł.–wartość akcji Enea na dzień 31.01.2022 r. godz. 13,39 

-5,4 %- stopa bezrobocia w grudniu  2021 r. wobec 5,4 %  
             w listopadzie. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych  
            wyniosła 895,2 tysiąca. ( w listopadzie wynosiła 898,8 tys.)  
             W porównaniu do grudnia 2020 r. bezrobocie spadło o 0.9%  
             (wynosiło wtedy 1 046,4 tys.) 

-88,57 euro- cena uprawnień do emisji CO 2 z 31.01.2022 
               godz. 13,35 

6221,04 zł.-przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze     
           przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym  
            kwartale w 2021 r.  

-520 921 osób zmarło w Polsce w 2021 roku. To ponad  
              41 tysięcy więcej niż w 2020. Z powodu koronawirusa  
                zmarło w Polsce 68 tys. 506 osób. To ponad dwa razy  
                  więcej niż w 2020 r. 

-38 179,8 tys. osób. Liczba ludności Polski w 2021 r. -  
           wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i  
            Mieszkań. Liczba ludności Polski była mniejsza o 0,9%  
             w porównaniu z wynikami spisu z 2011 r. 
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