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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 28.02.2022 r.  
W Polsce zachorowało 5 667 054 osób, 

zmarło 111 317   
Wyzdrowiało  5 057 169 chorych.  
W pełni zaszczepieni: 22 188 817  

Na świecie zachorowało 435 996 996 
osób, zmarło 5 968 059 osób,  

Wyzdrowiało 366 546 585 chorych  



Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
1.02.2022 Polityka klimatyczna UE to droga  

energia i wysoka inflacja. 

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej to droga energia i wysokie 
ceny – przekonują polskie spółki energetyczne w nowej kampanii infor-
macyjnej. Jest tak przez wysoką zależność Polski od węgla z jednej i 
rekordowe ceny emisji CO2 z drugiej strony. 
Najwięksi krajowi wytwórcy energii: spółki Tauron Wytwarzanie, 
Enea Wytwarzanie, Enea Połaniec, PGE GiEK oraz PGNiG Termi-
ka zainicjowały kampanię edukacyjno-informacyjną dotyczącą kosz-
tów produkcji energii elektrycznej. "Kampania ma na celu poinfor-
mowanie społeczeństwa, jaka jest struktura kosztów produkcji prądu w 
Polsce oraz jaki wpływ na podwyżki cen energii ma polityka klimatycz-
na Unii Europejskiej" – czytamy w komunikacie ze strony poświęconej 
kampanii. 
"Polska energetyka zmienia się, ale transformacja energetyczna to pro-
ces. Dzisiaj nadal ok. 70 proc. energii elektrycznej wytwarzanej w Pol-
sce pochodzi z konwencjonalnych elektrowni węglowych, które ze wzglę-
du na unijną politykę klimatyczną kupują uprawnienia do emisji CO2. W 
ciągu ostatniego roku cena uprawnień do emisji CO2 drastycznie wzro-
sła. W konsekwencji 60 procent kosztu wytworzenia energii elektrycznej 
w Polsce to koszty opłaty klimatycznej" – przekonują spółki. 
"W latach 2020-2021 roku notowania cen uprawnień do emisji CO2 
zanotowały bezprecedensowy wzrost o 50 euro (+300 procent), co prze-
łożyło się na ponad dwukrotny wzrost kosztów wytwarzania energii, a w 
konsekwencji na ceny energii elektrycznej. Uprawnienia do emisji CO 2 
stają się coraz istotniejszym składnikiem ceny energii elektrycznej w 
całej Europie. Elektrownie emitujące dwutlenek węgla są zobowiązane 
do umorzenia w każdym roku uprawnień odpowiadających sumie ich 
rocznych emisji. Do 2018 roku udział kosztów CO 2 w produkcji energii 
elektrycznej wynosił niespełna 20 proc. W 2022 roku będzie on już jed-
nak stanowił ponad 60 proc. kosztów produkcji i stanie się głównym 
czynnikiem cenotwórczym w konwencjonalnych jednostkach wytwór-
czych"– czytamy dalej. 
"Tak szybki wzrost cen uprawnień doprowadził do wzrostu cen energii 
elektrycznej, ale nawet to nie pokryło w pełni kosztów jej wytworzenia. 
W związku z tym rentowność produkcji energii elektrycznej w elektrow-
niach i elektrociepłowniach konwencjonalnych znacznie się zmniejszyła. 
Wzrost cen dotyczy całej Unii Europejskiej, dodatkowo zbiegł się z kil-
koma istotnymi czynnikami, takimi jak ograniczenie podaży z elektrowni 
jądrowych, czy też ograniczanie dostępności gazu ziemnego. W efekcie, 
również gospodarki nieoparte o paliwa węglowe dotknął drastyczny 
wzrost cen energii"– tłumaczą autorzy analizy. 
Kampania w tej sprawie ma się toczyć od 24 stycznia do 28 lutego za 
pośrednictwem Internetu, prasy, telewizji oraz reklam na billboar-
dach oraz ekranach Polskich Kolei Państwowych. 

01.02.2022. EO -Integracja Obszaru Dystrybucji , 
posiłki regeneracyjne, wybory w GK.  

W trybie hybrydowym  (wideokonferencja – stacjonarnie) odbyło się 
spotkanie stron dialogu społecznego w Enea Operatorze. 
W pierwszej części spotkania strona związkowa została poinformowa-
na , że został uruchomiony proces zmian właścicielskich w struktu-
rze GK Enea, lecz za nim dojdzie  do jakichkolwiek działań w tym 
zakresie,  to słuszność tych decyzji musi zostać poprzedzona szeregiem 
analiz. Projektem zmian w obszarze dystrybucji zajmie się powołany do 
tego celu  Komitet Sterujący. W skład Komitetu weszli przedstawiciele 
Zarządów Spółek objętych  integracją : Enea Operator ,  Enea Logi-
styka , Enea Serwis i Enea Pomiary.  Komitet Sterujący powo-
łał  zespoły  robocze , których zadaniem jest przeprowadzenie nie-
zbędnych analiz , których wyniki określą optymalną ścieżkę w zakre-
sie harmonizacji działań eksploatacyjnych na sieci oraz alokację 
zadań i Pracowników z Enea Logistyka. Co do majątku Enea Logi-
styka , Enea Serwis i Enea Pomiary zostanie on przejęty przez Eneę 
Operator  po pozytywnej decyzji właściciela. Komitet Sterujący okre-
ślił termin 15.05.2022r. jako zakończenie procesu analiz.  W trakcie 
dyskusji strona związkowa podkreśliła , że zmiany struktury zarząd-
czej są domeną właściciela , związki zawodowe głównie są zaintere-
sowane skutkami społecznymi , które zazwyczaj niesie każda reorgani-
zacja w firmie. Komitet Sterujący jak najbardziej ma na uwadze to za-
gadnienie i dopilnuje wszelkiej staranności w ocenie skutków społecz-
nych , które zostaną przedstawione stronie związkowej. Skutki społecz-
ne będą respektować wewnątrzzakładowe prawo pracy w tym rów-
nież Umowę Społeczną. Strona społeczna będzie mogła się do nich 
odnieść w stosownym czasie. 
W drugiej części spotkania strona społeczna została poinformowana , że 
Zarząd Enea Operator przychylił się do wniosku Członka Zarządu 
ds. Pracowniczych Michała Cebuli w sprawie zwiększenia w 2022r. 
wysokości bonów na posiłki regeneracyjne z kwoty 15,50 zł na 20 zł . 
Argumentem wpływającym przede wszystkim na taką decyzję 
jest  wciąż rosnąca inflacja i ceny posiłków. Strona społeczna 
jak  najbardziej jest  za podpisaniem stosownego porozumienia w tym 
temacie. Kwota 20zł za posiłki regeneracyjne (bony) obowiązuje od 
01.01.2022. 
Na koniec spotkania został omówiony ramowy harmonogram przepro-
wadzenia wyborów Przedstawicieli Pracowników do Rady Nadzor-
czej  Enea SA (luty 2022 r.) i do Zarządu Enea Operator (luty-
marzec 2022) 
 

2.02.2022 Enea sponsorem PZTS i triatlonu  
w Żninie i Bydgoszczy. 

1.Enea przedłuża spon-
soring Polskiego Związ-
ku Tenisa Stołowego i 
będzie sponsorem gene-
ralnym Polskiego 
Związku Tenisa Stoło-
wego do końca 2023 
roku. 
Enea została sponsorem 
generalnym Polskiego 
Związku Tenisa Stoło-
wego (PZTS) w lutym 
2021 roku. Firma wybra-
ła także Natalię Partykę, 
ośmiokrotną medalistkę 
Igrzysk Paraolimpij-
skich i reprezentantkę 

kadry narodowej, na ambasadorkę marki. Koncern został wtedy 
także sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Polskiej 
Reprezentacji Olimpijskiej i wspierała zawodników polskiej reprezen-
tacji w przygotowaniach do Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 2021 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 
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roku. Teraz spółka ogłosiła, że zacieśnia współpracę z PZTS i przedłu-
ża dotychczasową umowę sponsorską do końca 2023 roku. Warun-
ków finansowych kontraktu nie ujawniono. Enea wspiera zarówno 
sporty zawodowe, jak i młodzieżowe. Jest sponsorem tytularnym m.in. 
drużyn siatkarskich i koszykarskich w północno-zachodniej Polsce. 
Edukację sportową dzieci promuje w ramach projektu Enea Akademia 
Sportu. Jest też sponsorem Polskiego Związku Towarzystw Wioślar-
skich. 

2.Enea będzie też sponsorem tytularnym triathlonów w Żninie i 
Bydgoszczy 
Enea Żnin Triathlon to nowe wydarzenie sportowe, na które zaprasza-
ją organizatorzy Enea Bydgoszcz Triathlon. Wspierane przez Eneę 
zawody odbędą się w ostatni weekend maja w Żninie. Przy okazji 
ogłoszenia nowej inicjatywy, Enea potwierdziła również kontynuację 
zaangażowania w największą imprezę triathlonową w Polsce - Enea 
Bydgoszcz Triathlon. 
Enea również w tym roku będzie sponsorem tytularnym bydgoskiego 
triathlonu, największego w kraju spotkania pasjonatów tej dyscypli-
ny sportu. Enea od ponad siedmiu lat wspiera triathlon w wydaniu 
profesjonalnym, jak i amatorskim. Marka Enea podczas zawodów za-
pewnia wsparcie i atrakcje nie tylko dla zawodników, ale również dla 
ich rodzin i wszystkich kibiców. 
Zapisy na Enea Żnin Triathlon zostaną otwarte już 10 lutego o 
godz. 18:00 na stronie www.znintriathlon.pl 
 

3.02.2022 Umowa z Czechami   
w sprawie kopalni Turów podpisana.  

Premierzy Polski i Czech podpisali umowę między Rządem RP, a 
Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w zakresie odnoszenia się 
do skutków na terytorium Republiki Czeskiej wynikających z eks-
ploatacji kopalni odkrywkowej węgla brunatnego. Premierzy na 
konferencji prasowej potwierdzili kwotę 45 mln euro należną stro-
nie czeskiej 
Premier Czech Petr Fiala poinformował, że w umowie Polska zobo-
wiązała się dokończyć budowę bariery, która zapobiegnie odpływo-
wi wód podziemnych z Czech do Polski. Uzgodniono też budowę wału 
ziemnego, który - według Fiali - zabezpieczy mieszkańców regionu 
przez zanieczyszczeniem powietrza, hałasem i pyłami. 
Do zakończenia wydobycia w kopalni Turów monitorowany będzie 
poziom hałasu, zanieczyszczenia powietrza, osunięcia gruntu i po-
ziom wód gruntowych - dodał. Powstanie też fundusz mikroprojek-
tów, z którego będą finansowane projekty lokalne i regionalne, mające 
na celu ochronę środowiska - dodał premier Czech . 
Kluczową treścią podpisanej dziś umowy jest polskie zobowiązanie 
zapłacenia Czechom w sumie 45 milionów euro rekompensat. 35 
milionów zapłaci polski rząd na rzecz rządu czeskiego. 
10 milionów euro zapłaci Fundacja PGE, płatność zostanie zrealizo-
wana na rzecz Kraju Liberackiego. Premier Czech poinformował 
także, że warunkiem wycofania skargi z Trybunału Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej jest przelew środków przez polską stronę. 
Podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki powie-
dział, że ma nadzieję, że dziś lub jutro Republika Czeska wycofa 
swoją skargę ws. Turowa z Trybunału Sprawiedliwości w Luksem-
burgu. Podkreślał, że podpisanie umowy jest dla Polski fundamentalnie 
ważne, bo "kończy okres zamrożenia czy zahamowania bardzo do-
brych relacji polsko-czeskich". - One do czasu Turowa rozwijały się 
świetnie. Dziś otwieramy nowy rozdział, w dobrych nastrojach, z opty-
mizmem patrząc w przyszłość. Tego potrzebujemy jako sąsiedzi, jako 
państwa znajdujące się na wschodniej flance NATO i UE, bo wiemy, 
że gdzieś niedaleko nas czarne chmury gromadzą się nad bezpie-
czeństwem naszych sąsiadów od strony wschodniej – powiedział 
Morawiecki. Mateusz Morawiecki przypomniał, że Polska nie mogła 
sobie pozwolić na wyłączenie z funkcjonowania kopalni i elektrowni 
w Turowie ze względów społecznych i ze względu na bezpieczeństwo 
energetyczne Polski. To kilka procent naszego systemu elektroener-
getycznego, kilka tysięcy miejsc pracy, a razem z rodzinami kilka-
naście czy dwadzieścia kilka tysięcy miejsc pracy – zaznaczył szef 
rządu. 
Szef Solidarności, Piotr Duda w wypowiedzi opublikowanej na portalu 
tysol.pl przypomniał, że Solidarność nie pozwoliła, "grożąc ostrymi 
protestami", aby polski rząd wykonał decyzję Trybunału Sprawie-
dliwości Unii Europejskiej, nie zgadza się też na płacenie kar finan-
sowych. "Przypominam, co by się stało, gdybyśmy wykonali decyzję 
TSUE (bo nawet nie wyrok), nakazujący zamknięcie Turowa. Już tej 
kopalni i elektrowni praktycznie by nie było, bo nie dałoby się jej od-
tworzyć" – podkreślił Duda. Przewodniczący wyraził zadowolenie z 
porozumienia i odniósł się również do obecnej sytuacji międzynarodo-
wej. To również dobra wiadomość w kontekście szantażu gazowego 
Rosji i sytuacji na granicy z Ukrainą. "Dzięki temu porozumieniu 
możemy być spokojniejsi o nasze bezpieczeństwo energetyczne, tysiące 
miejsc pracy i los ludzi bezpośrednio zależnych od energii z Turowa" – 
zaznaczył Duda 
Kwestią zapłacenia kary na Polskę za dalszą eksploatację kopalni w 
Turowie nałożonej we wrześniu 2021 przez TSUE (500 tys. euro 
dziennie) zajmą się teraz prawnicy. 
 

4.02.2022 ENEA zwiększyła rezerwę na segment 
obrotu- pomniejszyła zysk 

EBITDA. 
Enea zwiększyła rezerwę z tytułu umów 
rodzących obciążenia w segmencie obrotu do 
250,1 mln zł (wobec 61,9 mln zł wg jednost-
kowego raportu za III kw. ub.r.), podała 
spółka. Zdarzenie to pomniejszy m.in. skonso-

lidowany zysk EBITDA Enei za 2021 r. o ok. 188 mln zł 
Zwiększenie rezerwy do kwoty 250,1 mln zł ma na celu odzwierciedle-
nie wpływu spodziewanych, przyszłych strat ponoszonych przez 
emitenta w związku z realizacją umów kompleksowych zawartych z 
prosumentami, którzy zgodnie z nowelizacją ustawy o odnawialnych 
źródłach energii w ramach systemu wsparcia nabyli prawo do 15-
letniego rozliczania z zastosowaniem opustów (tzw. net-metering), 
pod warunkiem przyłączenia mikroinstalacji do sieci do 31 marca 2022 
roku. Wysokość rezerwy będzie aktualizowana w okresach kwartal-
nych - czytamy w komunikacie spółki Powyższe zdarzenie wpłynie na 
jednostkowe sprawozdanie finansowe Enei za rok 2021 oraz na 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Enea za rok 2021 
poprzez zmniejszenie wyniku EBITDA o ok. 188 mln zł, zysku 
przed opodatkowaniem o ok. 188 mln zł i zysku netto okresu spra-
wozdawczego spółki o ok. 152 mln zł. Emitent informuje również o 
dokonaniu częściowego rozwiązania rezerwy na przyszłe zobowiąza-
nia inwestycyjne wobec spółki Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. 
(utworzonej pierwotnie w kwocie 222,2 mln zł) z kwoty 108,1 mln zł 
(wykazanej w raporcie okresowym za 3 kwartał 2021 roku), o kwotę 
61,6 mln zł, do kwoty 46,5 mln zł .Powyższe zdarzenie wpłynie na 
jednostkowe sprawozdanie finansowe Enei za rok 2021 oraz na 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Enea za rok 2021 
poprzez zwiększenie zysku przed opodatkowaniem i zysku netto 
okresu sprawozdawczego spółki o ok. 61,6 mln zł, podano także. 
Powyższe zdarzenie ma charakter niegotówkowy, powiększając zysk 
netto okresu sprawozdawczego, bez wpływu zarówno na skonsolido-
wany, jak i jednostkowy wynik EBITDA za okres sprawozdawczy 
Łącznie oba powyższe zdarzenia oznaczają zmniejszenie zysku przed 
opodatkowaniem o ok. 126,4 mln zł i zysku netto okresu spółki o ok. 
90,4 mln zł, podsumowano. 
Spółka podkreśliła, że powyższe dane mają charakter szacunkowy i 
mogą ulec zmianie, a ostateczna ich wielkość zostanie zaprezentowa-
na w raportach okresowych za rok 2021. 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
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8.02.2022 r. Czy Polacy rozumieją  
z czego wynikają ceny energii? 

Badanie przeprowadzono na zlecenie Polskiego Komitetu Energii 
Elektrycznej (PKEE) 
Na pytanie o najważniejsze składowe kosztu wytwarzania energii 
25% respondentów wskazało koszty surowca do produkcji, 22% - 
akcyzę i inne podatki, 19% marżę sprzedawcy i producenta, 17% - 
uprawnienia do emisji dwutlenku węgla, a tylko 5% koszty inwesty-
cji w odnawialne źródła energii. 
W rzeczywistości według wyliczeń PKEE z grudnia 2021 r. najwięk-
szy udział w strukturze kosztów produkcji energii, bo aż 59%, mia-
ły koszty uprawnień do emisji CO2. 25% stanowiły pozostałe koszty 
związane z produkcją energii, 8% - koszty OZE i efektywności 
energetycznej wynikające z polityki klimatycznej UE, 6% - koszty 
własne sprzedawców energii, a tylko po 1% stanowiły marża sprze-
dawców i akcyza. 
Opłata za energię elektryczną stanowi średnio około połowy wyso-
kości rachunku. Pozostała kwota to koszty dystrybucji. 
Ankieterzy zapytali również Polaków, czy zetknęli się z pojęciem 
handlu emisjami dwutlenku węgla. 
56% odpowiedziało, że tak, spotkało się z tym pojęciem. 
Częściej wskazywali tak mężczyźni (66%), niż kobiety (47% wska-
zań pozytywnych), częściej osoby z wyższym wykształceniem, de-
klarujące duży lub średni stopień zainteresowania zmianami klima-
tu. Co piąty badany (19%) odpowiedział prawidłowo na pytanie o 
udział kosztów uprawnień do emisji w cenie energii. Aż 43% w ogóle 
nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. 
Aż 61% respondentów uznało, że koszt uprawnień do emisji dwu-
tlenku węgla jest obecnie wyższy niż na początku 2021. 12% twier-
dziło, że jest na zbliżonym poziomie, a 3%, że spadł. Co czwarty 
badany (24%) nie był w stanie odpowiedzieć na to pytanie. 
W rzeczywistości od stycznia do grudnia 2021 roku koszty upraw-
nień do emisji CO2, które muszą kupować m.in. polskie elektrownie 
węglowe i gazowe, wzrósł trzykrotnie, z ok. 30 do 90 euro za tonę, 
co jest jedną z głównych przyczyn wzrostu cen energii elektrycznej. 
Jak widać z przytoczonych  danych musimy w swoich środowiskach 
przekazywać powyższe informacje, i uświadamiać Naszych Roda-
ków. 

9.02.2022 Kolejny krok w stronę NABE 

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (KERM) przyjął 8 lutego 
2022 r. program transformacji energetyki, zakładający m.in. wy-
dzielenie aktywów węglowych - poinformował rzecznik Ministerstwa 
Aktywów Państwowych Karol Manys. Projektem ma się teraz zająć 
Komitet Stały RM.  
KERM po omówieniu przyjął dokument rządowy "Transformacja 
sektora elektroenergetycznego w Polsce. Wydzielenie wytwórczych 

aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa" i reko-
mendował skierowanie go do dalszych prac - poinformował Karol 
Manys. Jak zaznaczył, kolejnym etapem prac nad projektem programu 
będzie Stały Komitet Rady Ministrów. Docelowo program ma zostać 
przyjęty przez Radę Ministrów. 
Zgodne z publikowanymi wcześniej założeniami projektu, program 
transformacji sektora zakłada, że kontrolowane przez państwo spółki 
energetyczne - PGE, Enea oraz Tauron, które są obecnie właścicie-
lami 70 bloków węglowych dokonają wewnętrznej integracji akty-
wów wokół jednej spółki. 
Następnie Skarb Państwa nabędzie od nich udziały w tych podmio-
tach. 
Wśród nabywanych aktywów znajdą się również kopalnie węgla bru-
natnego, jako nierozerwalnie związane z jednostkami wytwórczymi, 
korzystającymi z tego paliwa. 
Następnie - jak informowało Ministerstwo Aktywów Państwowych 
(MAP) - po nabyciu tych aktywów, Skarb Państwa dokona ich inte-
gracji w ramach jednego podmiotu. Integratorem ma być spółka 
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, która zacznie dzia-
łać jako spółka pod nazwą Narodowa Agencja Bezpieczeństwa 
Energetycznego (NABE). 
W założeniu NABE będzie podmiotem w pełni samowystarczalnym, 
będzie prowadzić jedynie inwestycje oraz modernizacje niezbędne 
dla bieżącego utrzymania sprawności eksploatowanych bloków 
węglowych. Nie będzie natomiast budować nowych, a wraz z wpro-
wadzeniem do systemu nowych nisko oraz zeroemisyjnych źródeł 
wytwórczych będzie stopniowo wycofywać bloki węglowe. 
Projekt NABE komentują analitycy 
Agencja Fitch pozytywnie ocenia też plan wydzielenia z grup ener-
getycznych aktywów wytwórczych opartych na węglu do NABE. 
"Transfer aktywów wytwórczych opartych na węglu do NABE ocenia-
my jako pozytywny dla profili kredytowych spółek energetycznych. To 
pozwoli firmom wzmocnić profile biznesowe poprzez wzrost udziału 
EBITDA z bardziej przewidywalnych segmentów, pomoże poprawić 
zdolność kredytową spółek, da większe możliwości pozyskania finanso-
wania. Dla inwestorów coraz ważniejszym tematem jest ESG. W 
związku z tym rośnie koszt pozyskania finasowania przez spółki mają-
ce aktywa oparte na węglu, a część funduszy inwestycyjnych i banków 
zaprzestała finansowania tego typu firm" - powiedział Arkadiusz 
Wicik, dyrektor Fitch Ratings. "Po wydzieleniu aktywów węglowych 
polskie spółki będą mogły się skupić w całości na segmencie dystrybu-
cji i OZE. Inwestycje będą duże, więc dźwignia finansowa będzie ro-
sła" - dodał 
Jeśli obecne kursy spółek zdyskontowały w pewnej części utworzenie 
NABE, a NABE miałoby nie być, to rynki będą mieć nadzieję na 
jakieś inne, alternatywne rozwiązanie. Ciężko się wypowiadać co do 
kształtu i terminu - ocenia Michał Kozak, analityk Trigon DMJego 
zdaniem, NABE może nie powstać w zapowiadanym kształcie i ter-
minie, bazując na stanie przygotowań i docierających informacjach 
medialnych. Projekt wydaje się mieć małe szanse na uzyskanie akcepta-
cji, przynajmniej na dzisiaj, chyba że są prowadzone jakieś dodatkowe 
prace, rozmowy z Komisją, o których nie wiemy, zakładające np. wpro-
wadzenie środków zaradczych, jak w przypadku połączenia Orlenu z 
Lotosem - powiedział Kozak. W ocenie analityka z DM Trigon spół-
ki energetyczne nie mogą funkcjonować w obecnym kształcie, pa-
trząc na to, że energetyka konwencjonalna będzie sobie coraz sła-
biej radzić w otoczeniu coraz większej presji z tytułu rosnących cen 
CO2 i biorąc pod uwagę ograniczone możliwości pozyskiwania fi-
nansowania na inwestycje. Pytanie, czy powstanie kilka podmiotów 
quasi-NABE, co próbowało forsować ministerstwo klimatu, czy 
może nastąpi wyłączenie z grup dystrybucji i OZE, by pozyskać dla 
nich kapitał - powiedział Michał Kozak 
 

09.02.2022 Uzgodnienie Planu Przychodów  
i Wydatków WDS 

W formie 
wideokonfe-
rencji odbyło 
się spotkanie 
Administra-
tora Wspól-
nej Działal-
ności Socjal-
nej (WDS) w 
Grupie Kapi-

tałowej Enea z Organizacjami Związkowymi.  Tematem głównym 
spotkania było omówienie i uzgodnienie Planu WDS w zakresie 
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przychodów i kosztów realizacji preliminarza WDS w okresie jego 
obowiązywania (2022-2023). Po uwzględnieniu przez Administratora 
paru korekt zgłoszonych przez  Stronę Związkową w zakresie wydat-
ków , został on przez strony zaakceptowany . 
Z uwagi na sytuację inflacyjną , wzrosły koszty korzystania z indywi-
dualnej rekreacji Multisport . Administrator zwrócił się z propozycją 
zwiększenia dofinansowania kart Multisport z 30 zł do 35 zł. Strona 
Związkowa wyraziła na to zgodę. 
Szczegóły uzgodnionych dokumentów do uzyskania w siedzibach 
NSZZ Solidarność 

10.02.2022 Poparcie dla Strajkującej  
Załogi Solarisa. 

Już ponad trzy tygodnie trwa strajk w fabryce autobusów Solaris w 
podpoznańskim Bolechowie. Postulaty strajkujących są niezmienne. 
Podwyżki wynagrodzenia w wysokości 800 zł brutto dla każdego 
pracownika. Zgodnie z Ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych 
przed strajkiem w zakładzie odbyło się referendum strajkowe. 
W referendum wzięły udział  51,7% uprawnionych do głosowania. 
Za przeprowadzenie strajku opowiedziało się 92,7% wszystkich 
biorących udział w referendum. Strajkuje ponad 1000 osób, w tym 
ponad 600 członków NSZZ Solidarność. 
Jak do tej pory nie ma odzewu ze strony zarządu firmy. Jedynie rzecz-
nik prasowy poinformował, że stanowisko zarządu jest niezmienne 
a związkowcy wielokrotnie byli informowani o tym, że ich postulaty 
są nierealne ekonomicznie. Dziwne jest to , że zarząd nie podejmuje 
się negocjacji i nie przedstawia swojej propozycji podwyżek… 
Solaris Bus & Coach, należący od 2018 r. do hiszpańskiego koncer-
nu CAF, to firma o stabilnych zyskach i rekordowej sprzedaży. W 2020 
r. Solaris wyprodukował najwięcej autobusów w historii (ponad 1,5 
tys.), wyniki za rok ubiegły będą zapewne jeszcze lepsze, a do tego 
firma uchodzi za jednego z liderów elektromobilności w Europie. 
Dzięki inwestycjom poczynionym jeszcze za czasów poprzednich wła-
ścicieli (małżeństwa Olszewskich) Solaris nie tylko skutecznie konku-
ruje ze znacznie większymi od siebie koncernami, jak MAN czy 
Mercedes, ale też jest świetnie przygotowany na szybki wzrost popular-
ności autobusów elektrycznych. To właśnie takie pojazdy zamawia dzi-
siaj wiele samorządów w całej Europie, bo mogą liczyć na spore dotacje 
rządowe czy unijne. Tuż przed rozpoczęciem strajku Solaris pochwa-
lił się np. rekordowym zamówieniem na prawie 200 sztuk 
„elektryków”, które pojadą do stolicy Norwegii. 
Trwający strajk jest ważny przynajmniej z dwóch powodów nie tylko 
dla zatrudnionych w Solarisie. Na jego rozstrzygnięcie z uwagą cze-
ka wielu pracowników średnich firm produkcyjnych w Polsce, któ-
rzy żądają od pracodawców bardziej szczodrych podwyżek 
z powodu rosnących w drastycznym tempie kosztów życia. 
31 stycznia 2022 r. w ramach wsparcia strajkujących, przed siedzi-
bą firmy Solaris zorganizowano pikietę z udziałem reprezentacji 
związkowców z całego kraju. W proteście nie mogło zabraknąć przed-

stawicieli NSZZ Solidarność 
z Przewodniczącym Komisji 
Krajowej Piotrem Dudą na 
czele. 
„Dziś pod firmą Solaris jest 
cała Polska pracownicza. 
Jesteśmy z naszymi bohatera-
mi, którzy od tygodnia straj-
kują, upominając się o godne 

wynagrodzenia. Jesteśmy z nimi, aby jeszcze bardziej wesprzeć ich w 
tym, co robią dobrego dla pracowników tej firmy. Strajk to ostatecz-
ność, ale to najsilniejsza broń związku zawodowego, wywalczona w 
sierpniu 1980 roku. Mimo tego, że w ostatnich latach rzadko się zdarza 
- zwłaszcza w firmach prywatnych - że jest organizowany beztermino-
wy strajk, to tutaj tak się stało. Dlatego naszym obowiązkiem jest tutaj 
być i powiedzieć: jesteśmy z was dumni, reprezentujecie godnie swoich 
pracowników" - powiedział szef Solidarności.  
Podczas pikiety głos zabierali również inni przedstawiciele NSZZ 
Solidarność: 
Przewodniczący Krajowej Sekcji Przemysłu Motoryzacyjnego 
NSZZ Solidarność Grzegorz Pietrzykowski podkreślił, że „żądania 
strajkujących pracowników Solarisa wspiera cały sektor motoryzacyj-
ny. Wasze żądania w żaden sposób nie są przesadzone, są w pełni uza-
sadnione. Załoga zasługuje na 800 zł - stwierdził. Zachęcił też władze 
spółki do rozpoczęcia negocjacji ze strajkującymi”. 
„My w Wielkopolsce mówimy to przy każdej okazji: Solidarność jest 
związkiem dialogu społecznego. Dlatego mam nadzieję, że zarząd fir-
my zdecyduje się rozwiązać ten problem, zapraszając stronę związkową 
do rozmów. Do tego czasu walczymy dalej, strajk trwa” - powiedział 
szef wielkopolskiej Solidarności Jarosław Lange. 

Strajk w wielkopolskich zakładach Solarisa dotarł również do hisz-
pańskich mediów. Kilka dzienników opisało żądania Polskich Pra-
cowników, a Baskijski Związek Zawodowy przesłał list popierający 
żądanie pracownicze. 
Władze Naszej Organizacji też nie pozostały obojętne w walce o 
godne płace. Udzieliliśmy poparcia strajkującym oraz wsparliśmy 
ich finansowo. Siłą Solidarności jest również Solidarność Między-
ludzka. Mamy nadzieję, że nasze wsparcie pomoże Wam wywalczyć 
satysfakcjonujący Was kompromis.   

„Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą...” Św. Augustyn 

Macie poparcie Energetyków z Gorzowa Wielkopolskiego. 

  
10.02.2022 Łagodzenie obostrzeń związanych z 

pandemią COVID 19. 

„Apogeum V fali jest za nami. Wprowadzamy zmiany w zasadach doty-
czących izolacji i kwarantanny. Obserwując dotychczasowy przebieg 
epidemii koronawirusa, widzimy, że apogeum V fali jest za nami. To 
przesilenie potwierdzają: codzienna liczba zakażeń i liczba zleceń na 
testy w kierunku COVID-19 wystawianych przez lekarzy POZ. Ten-
dencja spadkowa jest stała. Można zaobserwować, że przebiegi choro-
by COVID-19 w piątej fali są łagodniejsze. W V fali czas hospitalizacji 
wynosi tydzień, a w IV było to 10 lub więcej dni. W lutym powinien 
nastąpić znaczny spadek dziennej liczby zakażeń. Przy tak utrzymują-
cym się trendzie w marcu rząd będzie mógł podjąć decyzje dotyczące 
znoszenia części zasad bezpieczeństwa. Widzimy, że inne kraje, które 
przed nami odczuwały apogeum V fali, znoszą już restrykcje i to jest 
ten scenariusz, który nas czeka”  
-Minister  Zdrowia Adam Niedzielski.  
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Łagodzenie obostrzeń w Polsce od 10 lutego 2022 r. 
Zmiany w izolacji i kwarantannie   
Od 15 lutego będą obowiązywać dla wszystkich nowe zasady dotyczące 
czasu trwania izolacji. Będzie ona trwała 7 dni (obecnie obowiązuje 
10-dniowa izolacja). Izolacja będzie obowiązywać od momentu wyko-
nania testu diagnostycznego w kierunku COVID-19. Również od 15 
lutego współdomownicy chorego na COVID-19 będą przebywać na 
kwarantannie wyłącznie w czasie jego izolacji (obecnie jest to czas 
trwania izolacji plus 7 dni).  Nadal negatywny wynik testu w kierunku 
COVID-19 będzie zwalniał z kwarantanny zaszczepionych domowni-
ków 
Od 11 lutego zostanie zlikwidowana tzw. kwarantanna z kontak-
tu.  10 lutego będą wysyłane SMS zdejmujący kwarantannę z osób 
obecnie na niej przebywających 
Reguły izolacji dla medyków i służb mundurowych pozostają bez 
zmian - izolacja wynosi 7 dni z możliwością skrócenia w 5. dobie 
negatywnym wynikiem testu.  
Powrót do nauki stacjonarnej  
Klasy V-VIII i szkoły ponadpodstawowe wrócą do szkół  do nauki 
stacjonarnej wcześniej, niż zakładano, bo już 21 lutego.  
5 tys. łóżek szpitalnych wraca do systemu opieki zdrowotnej 
Około 5 tys. łóżek szpitalnych wykorzystywanych dotąd dla pacjen-
tów z COVID-19 zostaje skierowanych do leczenia pacjentów z in-
nymi schorzeniami. To ważny krok w kierunku przywracania normal-
ności, tak żeby walka z koronawirusem nie dezorganizowała systemu 
opieki zdrowotnej.  Obecnie na walkę z COVID-19 przeznaczonych 
jest blisko 30 tys. łóżek, ok. 2/3 z nich jest zajętych. Infrastruktura 
covidowa zostanie zmniejszona do poziomu ok. 25 tys. łóżek. Decyzja 
ta oznacza zwiększenie możliwości leczenia pacjentów w innych zakre-
sach.   

Maseczki zostaną one z nami, ale nie na zasadzie obowiązku 
W najbliższych tygodniach Minister Zdrowia będzie rekomendował 
odejście od obowiązujących w Polsce restrykcji. Dopytywany, czy 
oznacza to, że nie będzie limitów i obowiązku noszenia maseczek w 
zamkniętych pomieszczeniach, szef MZ  "będzie zalecał, by osoby, 
które czują, że dotknęła je jakaś infekcja, nosiły maseczki. "Zostaną 
one z nami, ale nie na zasadzie obowiązku, tylko rekomendacji. Myślę, 
że to będzie istotna prewencja, zwłaszcza w takich miejscach jak trans-
port publiczny". 

Koniec kwarantanny wjazdowej w Polsce od 11 lutego 2022 
Od 11 lutego nie będzie już obowiązywała w Polsce kwarantanna 
wjazdowa dla osób powracających z krajów strefy Schengen. Ozna-
cza to, że nawet osoby niezaszczepione i bez ważnego testu nie będą 
już musiał poddawać się kwarantannie po powrocie z urlopy czy 
wakacji, o ile wypoczywały w kraju należącym do strefy Schengen. 
 

11.02.2022 Czy grozi nam zalew zużytych  
paneli fotowoltaicznych? 

W najbliższych latach do utylizacji 
może trafić ponad 100 tys. ton zuży-
tych paneli. Na razie w Polsce nie 
ma wyspecjalizowanych zakładów, 
które zajmują się recyklingiem ta-
kich instalacji i pozyskiwaniem z 
nich cennych surowców. Boom na 
fotowoltaikę od kilku lat trwa w całej 
Europie. Szacuje się, że w Polsce do 
2025 roku będzie zainstalowanych 
ponad 420 tys. ton paneli. Z uwagi 
na to, że ich średnia żywotność wy-
nosi 20–30 lat, już wkrótce pierwsze 
zainstalowane systemy fotowoltaicz-

ne stracą swoją użyteczność.  W tej chwili wszystko, co jest odpadem, 
traktujemy już jako problem dla środowiska. W związku z tym im wię-
cej paneli, tym problem jest większy, a zarazem im odpad jest bar-
dziej szkodliwy, tym też stanowi większy problem dla środowiska – 
zauważa w rozmowie z agencją Newseria Biznes Marcin Karbowni-
czek, prezes zarządu 2loop Tech SA. Większość paneli, które będą 
trafiać do recyklingu, jest pozbawiona substancji szkodliwych. Jedy-
ny problem to fakt, że po prostu zajmują bardzo dużą przestrzeń, 
którą można byłoby zagospodarować inaczej. Pod względem nowych 
instalacji fotowoltaicznych Polska w 2021 roku znalazła się na 
czwartym miejscu w Europie – wynika z opublikowanego w grudniu 
raportu SolarPower Europe. 
Łącznie w Unii Europejskiej zostało uruchomionych 25,9 GW no-
wych mocy fotowoltaicznych, co daje 34-proc. wzrost w porównaniu 
z rokiem 2020. Fotowoltaika jest najprężniej rozwijającym się rynkiem 
wśród odnawialnych źródeł energii, przybywa zarówno dużo elektrowni 

fotowoltaicznych, jak i paneli instalowanych na dachach prywatnych 
i publicznych obiektów. Co za tym idzie, narasta także problem 
z odpadami, jakimi są uszkodzone panele, np. w trakcie transportu, 
montażu czy na skutek gwałtownych burz. 
Mówimy tutaj, w przypadku większych elektrowni fotowoltaicznych, 
nawet o tonie paneli, która ulega uszkodzeniu podczas procesów 
instalacyjnych i które normalnie muszą trafić do recyklingu – mówi 
Marcin Karbowniczek. 
Za kilka lat dojdzie do tego również problem pierwszych zużytych 
paneli. Jak podkreśla ekspert, panele fotowoltaiczne są obecnie trakto-
wane w przepisach jako odpady elektryczne i nie mogą być składo-
wane na wysypiskach. Trzeba je przetworzyć i odzyskać z nich su-
rowce. Dziś jednak nie ma w Polsce wyspecjalizowanych zakładów 
recyklingu takich instalacji. 
 
Za ten proces i doprowadzenie do tego, że nie zostaną one złożone na 
wysypisku, odpowiada dostawca, czyli firma, która wprowadza ta-
kie panele na rynek polski bądź europejski. W ramach regulacji, jakie 
obowiązują wprowadzających panele na polski rynek, ponoszą oni 
opłatę w wysokości 2 proc. wartości panelu. Jest zarezerwowana na 
poczet przyszłego recyklingu. Chodzi o czas dosyć odległy, dlatego 
nie do końca wiadomo, jak ta opłata pobierana teraz zostanie spo-
żytkowana i czy rzeczywiście te środki pozostaną, żeby później je 
wykorzystać – tłumaczy prezes 2loop Tech SA. 
Dziś zgodnie ze statystykami firmy wywiązują się ze swoich obowiąz-
ków. W praktyce wygląda to tak, że organizacje odzysku zbierają 
z rynku urządzenia o masie odpowiadającej masie paneli wprowa-
dzanych na rynek. Ich przetwarzanie to już inna sprawa. 
Jeśli w tej chwili ktoś miałby panele do oddania, to może je przekazać 
do profesjonalnego zakładu, który je przetworzy tak jak inną elek-
tronikę. Zazwyczaj wiąże się to z pewnym kosztem zależnym od 
zakładu. Jak będzie w przyszłości wyglądał rynek, to jeszcze się 
okaże, gdyż wartość surowców zawartych w panelu jest całkiem 
duża i rośnie – mówi Marcin Karbowniczek. 
Trudno też oceniać zasadność wysokości ponoszonej dziś opłaty, ale 
można się spodziewać, że w przyszłości będzie ona wyższa, ze wzglę-
du na ekologiczne aspiracje panujące na świecie. 
W zależności od generacji paneli zawartość wykorzystywanych surow-
ców: szkła, aluminium, srebra, miedzi i krzemu może być różna. 
Według wyliczeń amerykańskiego Departamentu Energii około 95 
proc. sprzedawanych obecnie paneli jest wyprodukowanych 
z krzemu krystalicznego, a więc ich ogniwa fotowoltaiczne wykona-
ne są z półprzewodników krzemowych. 
Nowsze panele są tańsze m.in. dlatego, że są zbudowane w pewien 
sposób oszczędniej, a to oznacza, że ze starszych paneli możemy 
odzyskać więcej cennych surowców – informuje ekspert. 
Najwięcej jest oczywiście szkła, między 70 a 80 proc. Zabezpiecza 
ono cały panel, chroni przed uderzeniami mechanicznymi 
i uszkodzeniami. Najmniej jest srebra, dużo poniżej 1 proc. Są jesz-
cze inne pierwiastki, ale raczej nie koncentrujemy się na nich, gdyż jest 
ich po prostu za mało. Co ciekawe, srebro stanowi przy aktualnych ce-
nach rynkowych najbardziej wartościowy element całego takiego pane-
lu, dlatego też zwracamy na nie szczególną uwagę. 
Odzyskane z odpadu fotowoltaicznego surowce znajdują szerokie zasto-
sowanie, nie tylko do budowy nowych ogniw. Szkło mamy wszędzie. 
Stłuczkę szklaną można trochę rafinować, aby uzyskać nieco wyższą 
cenę i lepsze parametry. Aluminium obecne jest we wszelkiego rodzaju 
przemyśle. Jesteśmy nim otoczeni, chociażby oknami z ram aluminio-
wych. Miedź też jest powszechnie używanym pierwiastkiem we wszel-
kiego rodzaju elektronice czy do wytwarzania rynien ozdobnych. 
Krzem jest stosowany w metalurgii albo, ten o wyższej czystości, do 
procesów półprzewodnikowych, m.in. do budowy nowych ogniw foto-
woltaicznych – wyjaśnia Marcin Karbowniczek. 
2loop Tech prowadzi własne badania nad technologiami odzyskiwania 
surowców z paneli. Spółka złożyła już jeden wniosek patentowy doty-
czący sposobu recyklingu krzemowych paneli fotowoltaicznych mo-
nokrystalicznych lub polikrystalicznych, ale zapowiada kolejne. 
Równolegle wdraża także we współpracy z Akademią Górniczo-
Hutniczą w Krakowie technologię pozwalającą na odzysk blisko 99 
proc. surowców z paneli fotowoltaicznych. Jak podkreślają przed-
stawiciele AGH, dziś najbardziej zaawansowani pod tym względem 
są Francuzi, którzy odzyskują 95 proc. surowców.  
Z raportu „Europe Solar Panel Recycling Market 2020–2027” opra-
cowanego przez Research & Markets wynika, że wartość rynku recy-
klingu paneli fotowoltaicznych w Europie w 2020 roku wyniosła 
49,1 mln dol. W kolejnych pięciu latach ma rosnąć w tempie 19 
proc. rocznie.  
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14.02.2022 Zarząd Enea Operatora uzupełniony o 
dwóch członków Zarządu. 

Rada Nadzorcza Enei Operator z dniem 14 lutego br. powołała Jaro-
sława Ołowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finanso-
wych  oraz Radosława Pobola na stanowisko Wiceprezesa Zarządu 
ds. Operacyjnych. 
 Tym samym, Zarząd Spółki od 14 lutego br. pracuje w składzie: 
 Marek Rusakiewicz – Prezes Zarządu, Michał Cebula– Wiceprezes 
ds. Pracowniczych,-Wojciech Drożdż– Wiceprezes ds. Innowacji i 
Logistyki, - Jarosław Ołowski – Wiceprezes ds. Finansowych, -
Radosław Pobol – Wiceprezes ds. Operacyjnych. 

 
Jarosław Ołowski posiada ponad 20-letnie 
doświadczenie w zarządzaniu. Jest certyfi-
kowanym księgowym oraz ekspertem ra-
chunkowości zarządczej, kontrolingu i mię-
dzynarodowych standardów sprawozdaw-
czości finansowej. Absolwent Szkoły Głów-
nej Handloweji studiów podyplomowych na 
Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie. 
W Grupie Kapitałowej Enea wcześniej peł-
nił funkcje: W-ce Prezesa ds. ekonomiczno-
finansowych Enei Wytwarzanie oraz V-ce 
ds. finansowych w Enea S.A. 

Radosław Pobol  –lat 48  jest absolwentem Wydziału Prawa Uni-
wersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył Wyższą Szko-
łę Zarządzania w Warszawie. Posiada Certificate of Higher 
Education in Business Administration at TVU London. Ukończył 
studia podyplomowe: Skuteczny Menadżer w Nowoczesnej Firmie 
na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem z Udziałem Jednostki Samorządu Terytorialne-
go na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. 

 
R. Pobol był wieloletnim samorządowcem. 
Przez kilka lat pełnił funkcję sekretarza 
powiatu głogowskiego, zasiadał w radach 
nadzorczych. Od 2017 roku pełnił funkcję 
dyrektora naczelnego biura zarządu i pro-
kurenta w KGHM ZANAM S.A. W latach 
2016-2017 pełnił obowiązki dyrektora na-
czelnego ds. zarządzania kapitałem ludz-
kim w KGHM Polska Miedź S.A. W tym 
samym czasie (2016-2017) był przewodni-
czącym rady Fundacji KGHM Polska 
Miedź S.A.. W latach 2015-2016 pełnił obo-
wiązki prezesa zarządu 2PR SP. z o.o. w 

Głogowie i (2013-2015) członka zarządu PWIK Sp. z o.o. w Przem-
kowie. W 2016 roku otrzymał od Ministra Energii stopień górniczy 
– Dyrektor Górniczy III stopnia a w roku 2020 od Ministra Akty-
wów Państwowych otrzymał stopień Dyrektora Górniczego II stop-
nia Od 2018 do 2021 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Mer-
cus Logistyka Sp. z o.o., (operator logistyczny KGHM Polska Miedź 
S.A.). W 2021 roku został powołany do Rady Nadzorczej KGHM 
TFI S.A. we Wrocławiu. 
 

14.02.2022 -80 rocznica powstania Armii Krajowej 
14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz 
gen. Władysław Sikorski wydał 
rozkaz o przekształceniu Związku 
Walki Zbrojnej w Armię Krajową 
(AK). Pierwszym dowódcą AK 
został komendant główny ZWZ 
gen. Stefan Rowecki „Grot”. De-
cyzja o powstaniu AK była podyk-
towana koniecznością scalenia 
polskich konspiracyjnych oddzia-
łów zbrojnych i podporządkowania 
ich rządowi RP w Londynie. Utwo-
rzona przed 80 laty AK jest uwa-
żana za największe i najlepiej 
zorganizowane podziemne wojsko 

działające w okupowanej Europie. Korzenie Armii Krajowej sięgają 
zawiązanej w nocy z 26 na 27 września 1939 roku przez grupę wyższych 
oficerów z gen. Michałem Karaszewiczem-Tokarzewskim, przy współu-
dziale prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego, konspiracyjnej 
organizacji Służba Zwycięstwu Polski. Stała się ona zalążkiem rozbudo-
wanego potem Państwa Podziemnego. 

Utworzona 27 września 1939 roku Służba Zwycięstwu Polski została 
przekształcona najpierw w 1940 roku w Związek Walki Zbrojnej, a 
następnie rozkazem Naczelnego Wodza w Armię Krajową, w skład 
której weszło ok. 200 organizacji wojskowych, zarówno spod okupacji 
niemieckiej, jak i sowieckiej. 

Przemianowanie ZWZ na Armię Krajową miało pokazać, że w Polsce 
cały czas toczy się walka, trwają działania dywersyjne i przygotowania 
do wielkiej akcji zbrojnej. Miało też wymiar symboliczny – wyraźnie 
pokazywało, że istnieją trzy części Polskich Sił Zbrojnych: Armia Polska 
na Zachodzie, Armia Polska w ZSRS i Armia Krajowa, z których ta 
ostatnia prowadziła ówcześnie najintensywniej walkę zbrojną. Głównym 
zadaniem AK było prowadzenie walki o odzyskanie niepodległości przez 
organizowanie i prowadzenie samoobrony i przygotowanie armii pod-
ziemnej na okres powstania, które miało wybuchnąć na ziemiach pol-
skich w okresie militarnego załamania Niemiec. 

Dowódcami AK byli generałowie: Stefan Rowecki ps. Grot - do 30 
czerwca 1943 roku, Tadeusz Komorowski ps. Bór – do 2 października 
1944 roku, Leopold Okulicki ps. Niedźwiadek – do 19 stycznia 1945 
roku. Liczba zaprzysiężonych żołnierzy AK wynosiła na początku 1942 
roku ok. 100 tys., zaś w lecie 1944 roku już ok. 380 tys., w tym: ok. 
10,8 tys. oficerów, 7,5 tys. podchorążych i 87,9 tys. podoficerów. Kadra 
AK rekrutowała się z oficerów i podoficerów armii przedwrześniowej 
oraz z absolwentów tajnych Zastępczych Kursów Szkoły Podchorążych 
Rezerwy i Zastępczych Kursów Podoficerów Piechoty, a także przerzu-
canych do kraju oficerów, tzw. cichociemnych. Od 1943 roku w jednost-
kach podporządkowanych Komendzie Głównej AK tworzono kompanie i 
bataliony, od 1944 roku – pułki, brygady, dywizje, zgrupowania pułko-
we i dywizyjne. Potrzeby finansowe, materiałowo-sprzętowe i w zakresie 
uzbrojenia były zabezpieczane przez rząd RP i uzupełniane w drodze 
akcji bojowych i innych działań, mających na celu zaopatrzenie w broń, 
mundury, sprzęt i środki finansowe (m.in. zakupy broni i własna, tajna 
produkcja broni strzeleckiej: pistoletów maszynowych, granatów i mate-
riałów wybuchowych). AK realizowała swe cele poprzez prowadzenie 
walki bieżącej i przygotowywanie powstania powszechnego. Walka 
bieżąca prowadzona była głównie przez akcje małego sabotażu, akcje 
sabotażowo-dywersyjne, bojowe i bitwy partyzanckie z siłami policyjny-
mi oraz regularnym wojskiem niemieckim. Specjalne miejsce w działal-
ności bojowej AK zajmowały akcje odwetowe i represyjne w stosunku do 
SS i policji oraz zdrajców i prowokatorów. 
Kulminacją wysiłku zbrojnego AK było Powstanie Warszawskie. Po 
jego klęsce jednostki AK na terenach zajętych przez Armię Czerwoną 
zostały zdemobilizowane. 19 stycznia 1945 roku Komendant Główny 
gen. Okulicki wydał rozkaz o rozwiązaniu AK. Straty AK wyniosły ok. 
100 tys. poległych i zamordowanych żołnierzy, ok. 50 tys. zostało wy-
wiezionych do ZSRR i uwięzionych. Do moskiewskiego więzienia trafił 
m.in. gen. Okulicki, sądzony w procesie szesnastu przywódców Pań-
stwa Podziemnego. Wobec represji sowieckich i polskich służb bezpie-
czeństwa nie wszystkie oddziały AK podporządkowały się rozkazowi o 
demobilizacji. Powstały nowe organizacje konspiracyjne m.in.: Ruch 
Oporu Armii Krajowej i Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”. 
 Żołnierze AK byli prześladowani przez władze komunistyczne, zwłasz-
cza w okresie stalinizmu, wielu z nich skazano na karę śmierci lub 
wieloletniego więzienia. 

CZEŚĆ I CHWŁA BOHATEROM 
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15.02.2022 Zastępowanie bloków węglowych  
reaktorami jądrowymi- plan na tańszą  

transformację energetyczną. 
"Polska pracuje nad koncepcją za-
stępowania bloków węglowych nie-
wielkimi reaktorami jądrowymi, co 
pozwoliłoby dużo taniej przejść przez 
transformację energetyczną" - po-
wiedział podczas konferencji praso-
wej w Waszyngtonie wicepremier i 
minister aktywów państwowych 
Jacek Sasin. 
Wicepremier pytany przez Rzeczpo-
spolitą czy umowa na małe reakto-
ry atomowe, którą razem z władza-
mi KGHM przywozi z USA, to 
przełom dla polskiej energetyki, wi-
cepremier opowiada: 
"To nowa jakość i zupełnie nowa 
perspektywa. Nie tylko rozważamy, 
ale pracujemy nad taką koncepcją w 
zastępowalności bloków węglowych 
małymi reaktorami jądrowymi, bo to 
pozwoliłoby dużo taniej dokonać tej 

transformacji energetycznej i nie wymagałoby - tak jak dzisiaj - de 
facto budowania od nowa elektrowni tylko wykorzystania tej 
całej infrastruktury, która już jest" - powiedział wicepremier 
Sasin 
Według Sasina już trzy reaktory jądrowe typu SMR o mocy 
około 300 MW każdy, mogłyby  zastąpić jedną przeciętną 
elektrownię węglową produkującą jeden gigawat energii. 
 Szef Ministerstwa Aktywów Państwowych uważa, takie roz-
wiązanie dodatkowo pozwoliłoby na wykorzystanie infra-
struktury sieciowej, aby energię rozprowadzić po kraju. 
Odnosząc się do zawartej przez KGHM umowy wicepremier 
zaznacza, że "nie jest to oczywiście tzw. duży atom, o którym 
rozmawiamy w kontekście zmiany struktury polskiej energety-
ki, ale to ważny krok na drodze do zasadniczej zmiany naszego 
miksu. Jest jasne, że Polska potrzebuje nowoczesnych źródeł 
energii. Rozwój energetyki jądrowej jest tu kluczowy. Nabiera 
to szczególnego znaczenia w kontekście tego, co dzieje się na 
rynku gazu. Ostatnie działania Gazpromu i ich wpływ na 
wzrost cen tego surowca uświadamiają nam, jak groźne może 
to być narzędzie w rękach kogoś, kto chciałby stosować jakiś 
nacisk czy wręcz szantaż, nie tylko wobec Polski, ale też całej 
Europy.Widać wyraźnie, że ceny gazu, również w przyszłości, 
mogą być niestabilne. Atom jest wolny od tego zagrożenia. 
Atom, również ten mały, daje pewną stabilizację .Niesie ze sobą 
jeszcze jedno – perspektywę rozwoju technologicznego i gospo-
darczego. Technologia SMR, o której rozmawiamy, jest nowa, 
ale na pewno będzie się rozwijać. Dzięki umowie, którą podpi-
sał KGHM, zyskujemy więc przewagę konkurencyjną. To duży 
sukces"- dodał komentując umowę podpisaną przez KGHM 
14.02.2022 r. KGHM Polska Miedź podpisała w Waszyngto-
nie z amerykańską spółką NuScale umowę w sprawie rozpo-
częcia prac nad wdrożeniem sześciu reaktorów modułowych 
SMR w Polsce. Pierwszy z nich ma powstać do roku 2029. 
Pozwoli to uniknąć Polsce nawet 8 mln ton emisji CO2 rocznie. 

W podobnym czasie w Polsce powinny też zacząć działać reaktory, 
które wspólnie z amerykańskim GE Hitachi Nuclear Energy ma 
wybudować Orlen. Projekty te to uzupełnienie planowanych inwe-
stycji w "duży atom" 
Pierwsze memorandum o współpracy z NuScale KGHM podpisał we 

wrześniu 2021 r. W dokumencie mowa była o budowie dla Kombinatu 
zespołu co najmniej 4 reaktorów NuScale o mocy 77 MWe każdy w 
perspektywie 2029 r. Reaktor NuScale to pierwszy mały reaktor 
modułowy (SMR), którego konstrukcja dostała od amerykańskiego 
dozoru NRC Standard Design Approval, ogólną zgodę na zastoso-
wanie technologii. Pojedynczy reaktor ma moc 77 MWe, jest za-
mknięty w zbiorniku o wysokości 23 m i maksymalnej średnicy 4,5 
metra. Projekt przewiduje eksploatację zespołów, składających się na-
wet z 12 takich reaktorów, umieszczonych we wspólnym budynku. 
Firma NuScale jako najbardziej oczywiste pole do zastosowania 
konstrukcji wskazuje repowering, czyli budowa reaktora w miejscu 
likwidowanej elektrowni węglowej, przy maksymalnym użyciu ist-
niejącej infrastruktury, np. sieci przesyłowej, a dodatkowo wyko-
rzystując wykwalifikowaną kadrę, która jest na miejscu. 
 

16.02.2022 Zaliczki na podatek dochodowy  
-Enea Centrum wyjaśnia 

Od stycznia 2022 obecna ekipa rządząca wprowadziła nowy system 
podatkowy pod nazwą POLSKI ŁAD. Mimo fajnych założeń (kwota 
wolna od podatku podniesiona  z 8 000 do 30 000 zł, podniesienie 
pierwszego progu podatkowego  z 85 528 zł. do  120 000 zł.), przy 
okazji popełniono wiele błędów, związanych ze sposobem naliczania 
zaliczek na podatek dochodowy. Stopień skomplikowania nowego 
systemu jest trudny do zrozumienia. Enea Centrum przygotowała 
materiał, który ma nam przybliżyć temat pobierania zaliczek, szcze-
gólnie w lutym gdzie oprócz normalnego wynagrodzenia otrzymamy 
również premię roczną. Ostrzegamy temat nie jest prosty… 
Przykłady wyliczenia podatku  przy różnych dochodach dostępne 

na naszej stronie internetowej –Menu-Aktualności 
 

17.02.2022 ENEA obniża ceny w taryfie  
dla gospodarstw domowych 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził ustaloną przez Eneę 
taryfę dla energii elektrycznej dla 
odbiorców z grup taryfowych G 
(przyłączonych do sieci Enea 
Operator Sp. z o.o.), dla których 
Przedsiębiorstwo świadczy usługę 
kompleksową na okres od dnia 1 
stycznia 2022 r. do dnia 31 grud-
nia 2022 r. Enea 13 stycznia br. 
wystąpiła z wnioskiem o zatwier-

dzenie zmiany taryfy dla energii elektrycznej dla odbiorców grup 
taryfowych G, w związku z ustawą z dnia 9 grudnia 2021 r., o zmianie 
ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, która we-
szła w życie z dniem 18 grudnia 2021 r. Zmiana taryfy polega na ob-
niżeniu o 5 zł/MWh cen energii elektrycznej zawartych w aktualnie 
obowiązującej taryfie, z tytułu czasowego zwolnienia z  
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akcyzy. Mając na uwadze sytuację w kraju i w całej Europie w za-
kresie wzrostu cen nośników energii, wysoki poziom inflacji i podej-
mowane przez rząd i parlament działania w ramach tarcz antyinfla-
cyjnych, "nie można wykluczyć sytuacji, w której ww. zwolnienie z 
akcyzy będzie przedłużone i obejmie większość 2022 r.". 
 

17,19 02.2022 Orkany przeszły przez Polskę  
i Lubuskie 

17 luty 2022 Orkan Dudley przeszedł przez  Polskę i Lubuskie. 

Wiatr wiał w porywach 120 km na godz. Przyszły burze, intensywne 
opady deszczu. Apogeum wichury w Lubuskim nastąpiło między 
godz. 3-4.. Przyszły burze z piorunami oraz intensywne opady desz-
czu. 
W Międzyrzeczu drzewo spadło na auto, którym podróżował 70-
latek. Mężczyzna zginął na miejscu. W Krakowie silne podmuchy 
wiatru przewróciły dźwig. Poszkodowane zostały cztery osoby, dwie 
z nich zmarły. W Polsce w 340 tys. domów nie miało prądu, w sa-
mym Lubuskiem w ok. 80 tys. Wichura powaliła tysiące drzew. Na 
terenie województwa lubuskiego wystąpiły przerwy w dostawie ener-
gii elektrycznej.  O godz. 4:30 Rejonie Dystrybucji Zielona Góra 
doszło do 87 awarii, natomiast w Rejonie Dystrybucji Gorzów Wiel-
kopolski 44 awarie. 
Większość relacji z walki ze skutkami orkanu podkreśla ciężką pra-
cę strażaków. Relacja NEWSLUBUSKI.PL: 
Orkan Dudley w Lubuskiem. Ponad tysiąc interwencji strażaków! 
Lubuscy strażacy mają pełne ręce pracy! Orkan Dudley przeszedł przez 
województwo lubuskie, odnotowano ponad tysiąc interwencji! 
Tragiczny bilans wichury, jaka przetoczyła się nad naszym wojewódz-
twem. Wiatr potęgował na sile od późnych godzin nocnych, około godzi-
ny 3 przez województwo lubuskie przetoczyły się silne burze generujące 
wiele wyładowań, a także silnych podmuchów wiatru. Po burzy nastała 
chwilowa cisza, jednak wichura potęgowała na sile. Lubuscy strażacy 
do godziny 8 rano odnotowali ponad 300 zgłoszeń! Niestety bilans jest 
niezwykle tragiczny. W powiecie międzyrzeckim chwilę po godzinie 6 
rano na przejeżdżający samochód spadło drzewo. Kierowca osobówki, 
64-letni mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. Inne zdarzenia związa-
ne z silnym wiatrem w lubuskim nie przyniosły ofiar, jedna osoba zosta-
ła poszkodowana. Orkan Dudley był bardzo niebezpieczny. W miejsco-
wości Skwierzynka pod Skwierzyną silne podmuchy wiatru zerwały 
dachy na budynkach gospodarczych. Poderwane przez wiatr kon-
strukcje zniszczyły m.in. panele fotowoltaiczne oraz uderzyły w blok 
mieszkalny. Na miejscu pracowało 5 zastępów straży pożarnej. Kolejna 
potencjalnie groźna sytuacja miała miejsce przed wejściem do zielono-
górskiego szpitala. Silny wiatr złamał konar drzewa, który spadł na 
zjazd dla niepełnosprawnych. Szczęśliwie nikomu nic się nie stało, 
skończyło się na stratach materialnych. W akcji brały udział 3 zastępy 
straży pożarnej.  
Lubuscy strażacy do godziny 18  odnotowali ponad 1063 zdarzenia 
związane z silnym wiatrem. Wciąż sporo odbiorców pozostaje bez do-
stępu do energii elektrycznej. Według danych z godziny 20:30 w rejo-
nie Zielona Góra występuje 20 awarii, natomiast w rejonie Gorzowa 
jest ich 8.  
Niestety w wielu relacjach z usuwania skutków żywiołu pomija się 
ciężką pracę Energetyków. Przykład powyżej. Większość relacji 
radiowych i TV brzmi miej więcej tak : orkan spowodował wiele 
strat, tysiące odbiorców pozbawionych jest energii elektrycznej, 
strażacy wyjeżdżali ..... razy. Wynika z tego, że to strażacy przywra-
cają prąd dla odbiorców. Nic nie umniejszając Kolegom Strażakom, 
nie tylko oni ciężko pracują- Energetycy cały czas pracują nad 
przywróceniem dostaw energii elektrycznej w Naszym Regionie. 
19.02.2022 Orkan Eunice w Polsce i Lubuskim. 

Ponad milion gospodarstw domowych bez prądu, awarie sieci ener-
getycznych w całej Polsce, Cztery ofiary śmiertelne--te efekty kolej-
nego orkanu jaki przeszedł przez Polskę. Według danych na godzinę 
14 w sobotę 19 marca 1 144 487 odbiorców było bez dostaw energii 
elektrycznej. Najwięcej w województwach: wielkopolskim - 218 tys., 
lubuskim - 194 tys., mazowieckim -188 tys., kujawsko-pomorskim - 
143 tys., zachodniopomorskim - 120 tys., podlaskim - 69 tys. 
W związku z silnym wiatrem Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza 
Straż Pożarna wyjeżdżały 12 807 razy.  Blisko pół tysiąca osób ko-
czowało w terminalu i setki w samolotach na płycie lotniska w Py-
rzowicach pod Katowicami. Wszystko w powodu silnie wiejącego 
wiatru. PKP PLK informowało o utrudnieniach i opóźnieniach w 
kursowaniu pociągów-usuwane były drzewa z torów i naprawiana 
była sieć trakcyjna. Odwołano kursy ponad 60 pociągów. 
Orkan Eunice dotarł do województwa lubuskiego w nocy z piątku 
na sobotę (18-19 lutego 2022 r. Wiatr niszczył domy, łamał drzewa i 
zrywał linie energetyczne. Prędkość wiatru w porywach osiągała 
nawet 120 km/h. Koszmarne skutki wichur w regionie. Orkan wyrzą-
dził poważne starty w infrastrukturze energetycznej. W godzinach 
rannych 19 marca bez prądu były miedzy innymi: Zielona Góra, 
Słubice, Kostrzyn i wiele mniejszych miejscowości  i wsi regionu. Po 
południu przerwy w dostawie prądów wystąpiły również w Gorzo-
wie Wielkopolskim.  Strażacy w ciągu nocy podjęli 581 interwencji. 
W województwie uszkodzonych zostało 10 dachów w budynkach 
mieszkalnych i gospodarczych oraz tysiące drzew. W Gorzowie przy 
ulicy półwiejskiej został zerwany dach z domu jednorodzinnego 
który zatarasował wjazd na posesję. Na szczęście nikt nie ucierpiał. 
Władysław Dajczak Wojewoda Lubuski zwołał pilne posiedzenie 

Wojewódzkiego Zespołu Kryzysowego.  Wojewoda pozostawał w 
stałym kontakcie z przedstawicielem Enea Operator. Oddział Go-
rzów i Oddział Zielona Góra. W krytycznym momencie w całym 
województwie lubuskim bez prądu było blisko 600 tys. odbiorców. 
Wichura uszkodziła 700 linii średniego napięcia oraz 75 linii wyso-
kiego napięcia. Główną przyczyną awarii były połamane słupy ener-
getyczne oraz drzewa, które spadały na linie energetyczne i je zry-
wały. Najgorsza sytuacja była w okolicach Gorzowa. Pracowały 
wszystkie Brygady naprawcze Enei i Polskich Sieci Energetycznych. 
Usuwanie skutków orkanu potrwa kilka dni. Nie ma zbyt wielu 
chętnych firm zewnętrznych do pracy w sobotę i niedzielę w tak 
trudnych warunkach atmosferycznych -wciąż wieje porywisty wiatr 
oraz pada deszcz…Możemy liczyć głównie na Nasze Brygady. 
Koledzy  po raz kolejny serdecznie Wam dziękujemy, za ciężką 
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pracę w bardzo trudnych warunkach. 
Od Pracodawców oczekujemy odpowiedniego docenienia Waszych 
starań o  jak najszybszy  powrót do normalności, czyli  przywróce-
nie energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców. 
 

19.02.2022 Komitet stały Rady Ministrów przyjął 
program powołujący NABE 

 
Stały Komitet Rady Ministrów 
17 lutego przyjął projekt do-
kumentu "Transformacja sek-
tora elektroenergetycznego w 
Polsce. Wydzielenie wytwór-
czych aktywów węglowych ze 
spółek z udziałem Skarbu Pań-
stwa" . 
W ubiegłym tygodniu projekt 
przyjął Komitet Ekonomiczny 
Rady Ministrów. Teraz ma on 

trafić pod obrady Rady Ministrów. 
Zgodne z publikowanymi wcześniej założeniami projektu, program 
transformacji sektora zakłada, że kontrolowane przez państwo spółki 
energetyczne - PGE, Enea oraz Tauron, które są obecnie właścicie-
lami 70 bloków węglowych dokonają wewnętrznej integracji akty-
wów wokół jednej spółki. 
Następnie Skarb Państwa nabędzie od nich udziały w tych podmio-
tach. Wśród nabywanych aktywów znajdą się również kopalnie węgla 
brunatnego, jako nierozerwalnie związane z jednostkami wytwór-
czymi, korzystającymi z tego paliwa. 
Następnie - jak informowało Ministerstwo Aktywwów Państwowych 
(MAP)  - po nabyciu tych aktywów, Skarb Państwa dokona ich inte-
gracji w ramach jednego podmiotu. Integratorem ma być spółka 
PGEGórnictwo i Energetyka Konwencjonalna, która zacznie dzia-
łać jako spółka pod nazwą Narodowa Agencja Bezpieczeństwa 
Energetycznego (NABE). 
W założeniu NABE będzie podmiotem w pełni samowystarczalnym, 
będzie prowadzić jedynie inwestycje oraz modernizacje niezbędne 
dla bieżącego utrzymania sprawności eksploatowanych bloków wę-
glowych. Nie będzie natomiast budować nowych, a wraz z wprowa-
dzeniem do systemu nowych nisko oraz zeroemisyjnych źródeł wy-
twórczych będzie stopniowo wycofywać bloki węglowe. 
 

21.02.2022 Enea Operator przywróciła zasilanie u 
ponad pół miliona odbiorców. Pracujemy non stop 

 
Enea Operator (EO) poinformowała, że 
w ciągu 24 godzin przywróciła zasilanie 
u ponad 520 tys. odbiorców z północno-
zachodniej Polski. Nadal trwają prace 
nad usuwaniem skutków awarii powsta-
łych w wyniku sobotniej nawałnicy, która 
przeszła nad wszystkimi województwami 
obsługiwanymi przez spółkę. 
Enea podała, że w krytycznym momen-
cie bez dostaw energii elektrycznej było 
600 tys. odbiorców, co stanowi jedną 
czwartą jej klientów. Bez zasilania po-
zostawało prawie 4000 miejscowości. 
Do pracy natychmiast przystąpiło kil-
kuset energetyków z ponad 200 brygad. 

Do przywracania dostaw energii elektrycznej został użyty również  
specjalistyczny sprzęt, w tym samochody terenowe, podnośniki oraz 
dźwigi. 

Spółka podkreśla, że w kulminacyjnym momencie, czyli w sobotnie 
południe, na terenie obsługiwanym przez spółkę bez napięcia było 
45 Głównych Punktów Zasilających (GPZ), 15090 stacji elektroe-
nergetycznych SN/nN, uszkodzonych 697 linii średniego napięcia 
oraz 75 linii o napięciu 110 kV.   

Dzięki wysiłkowi i zaan-
gażowaniu kilkuset 
energetyków pracują-
cych w trudnych wa-
runkach, liczba awarii 
znacząco się zmniejszy-
ła. W niedzielne połu-
dnie bez napięcia pozo-
stały 3 GPZ-y, 3500 
stacji SN/nN, 384 linie 
średniego napięcia i 19 
linii 110 kV. Przywróco-
no dostawy energii elek-
trycznej do ponad 2300 
miejscowości. Bez do-
staw pozostaje 1670. 
"Najtrudniejsza sytuacja 
jest w okolicach Wałcza, 
Piły, Chojnic, Stargardu, 
Dębna, Sulęcina oraz 

Międzychodu. Skala zniszczeń w tych regionach jest olbrzymia. Niejed-
nokrotnie musimy odbudowywać całe fragmenty sieci. Warunki pracy 
są ciężkie, musimy uważać na połamane drzewa i konary, które cały 
czas grożą upadkiem" – powiedział Marek Rusakiewicz, prezes Enei 
Operator. 
"Ze względu na skalę zniszczeń i zakres prac do wykonania, niestety 
będą takie miejsca, do których zasilanie będziemy w stanie przywrócić 
dopiero jutro, dlatego też proszę naszych klientów o dalszą cierpliwość 
i wyrozumiałość. Cały czas pracujemy, żeby jak najszybciej przywrócić 
dostawy" – dodał prezes. 
W wielu miejscach Enea Operator instaluje nowe słupy, ponieważ 
wiatr nie tylko zerwał przewody, ale również zniszczył betonowe i 
stalowe konstrukcje. 
Trwa przywracanie dostaw prądu. „Ekipy Enei pracują non stop” 
Uszkodzonych 75 linii wysokiego napięcia, niemal 700 średniego 
napięcia, 15 tys. stacji, prawie 4 tysiące miejscowości i 600 tys. od-
biorców bez prądu w szczytowym momencie. Ekipy remontowe 
Enei pracują non stop od nocy z 18 na 19 lutego. 
"Sprawne przywracanie dostaw energii elektrycznej jest możliwe dzięki 
zaangażowaniu i ofiarnej postawie pracowników, a także bardzo do-
brej współpracy ze sztabami kryzysowymi działającymi na obszarze 
spółki, Strażą Pożarną i innymi służbami oddelegowanymi do usuwa-
nia skutków nawałnic. Bardzo dziękuję wszystkim za dotychczasową 
pomoc i zaangażowanie, bez którego w tych bardzo trudnych warun-
kach nie przywrócilibyśmy zasilania do ponad 130 tysięcy naszych 
klientów" powiedział Marek Rusakiewicz, prezes Enei Operator.  
Ze względu na ogromną skalę zniszczeń, jakie spowodowała nawałnica, 
przywracanie dostaw energii elektrycznej w niektórych miejscach może 
potrwać dłużej. Najtrudniejsza sytuacja jest w okolicach Chojnic, 
Świecia, Gorzowa, Wałcza i Dębna. Awarie występują na całym 
obszarze Enei Operator, który stanowi 20 proc. powierzchni kraju. 
Energetycy pracują w bardzo trudnych warunkach. Dojazd do 
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miejsca awarii, poprzez na przykład sterty wyrwanych z korzeniami 
drzew, jest bardzo trudny i w związku z tym nie zawsze usuwają 
awarie tak szybko, jakby sobie tego życzyli, zwłaszcza że wiatr na-
dal daje się we znaki. Enea prosi o wyrozumiałość dla służb, które 
od wielu godzin nieprzerwanie pracują, przywracając zasilanie. I 
będą nadal działać do usunięcia ostatniej awarii. 

Ogrom awarii przełożył się na przeciążenie numeru alarmowego 
991, spowodowane tysiącami połączeń. Z dodzwonieniem się na infoli-
nię może być więc problem, jednak nie należy się obawiać, że z tego 
powodu spółka nie dowie się o awarii – dzięki systemom energetycz-
nym wie, gdzie doszło do uszkodzenia linii czy sieci. Dlatego apeluje, 
by wykorzystywać numer 991 do wykorzystywania w sytuacjach 
zagrożenia zdrowia i życia. 
 

21.02.2022 W Enea Logistyka o  bonach na posiłki 
regeneracyjne i tabeli  płac zasadniczych. 

Na zaproszenie Zarządu Enea Logistyka (EL) w trybie mieszanym 
(stacjonarnie –wideokonferencja) odbyło się spotkanie stron dialogu 
społecznego w tej Spółce. Było to pierwsze spotkanie z nowym jednoo-
sobowym Zarządem EL -od 28.01.2022r. Prezesem Spółki jest Michał 
Combo. W trakcie spotkania strony uzgodniły  nową wysokość bonów 
na posiłki regeneracyjne z kwoty 15.50zł na kwotę 20zł . Nowa wyso-
kość bonu obowiązuje od 1 styczna 2022 r. 
Podczas spotkania uzgodniono nową tabelę płac zasadniczych. 
Wzrost dawno nie aktualizowanej tabeli nastąpi o 23 %. 
W sprawach różnych strona społeczna zwróciła się do Prezesa z pyta-
niem, czy znane są jej skutki społeczne , które mogą nastąpić w ra-
mach integracji obszaru dystrybucji  Enea Operator (EO) , gdzie 
EL jest spółką córką EO. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że Zarząd 
uczyni wszystko by te zmiany  zachowały w całości Kapitał Ludzki , 
którym dysponuje. Strona pracodawcy obiecuje pełną współpracę ze 
stroną związkową w procesie integracji obszaru dystrybucji. 
Zarząd EL poinformował stronę związkową , że premia za II półrocze 
2021r. zostanie wypłacona pracownikom w miesiącu marcu 2022r.  

 

21.02.2022 Śmiertelny wypadek 
podczas usuwania awarii w RD 

Gorzów. 
 

Od piątkowego wieczoru 18 lutego 2022 r. 
nasi Koledzy walczą ze skutkami orkanów 
jakie przeszły nad całą Polską. Silny wiatr 
łamał drzewa jak zapałki oraz zrywał linie 
energetyczne, przez co ponad milion od-

biorców energii elektrycznej zostało jej pozbawionych. Dzień i noc 
trwają prace w celu przywrócenia prądu dla wszystkich  
odbiorców.   

Niestety 21.02.2022 r. w godzinach rannych doszło do dramatyczne-
go wypadku przy usuwaniu awarii związanej z przywróceniem zasi-
lania energetycznego w miejscowości Wojcieszyce koło Gorzowa 
Wielkopolskiego. Dwaj Nasi Koledzy Elektromonterzy z Rejonu 
Dystrybucji Gorzów podczas usuwania awarii zostali porażeni  
prądem o napięciu 15 kV. 
Niestety u Jednego z Nich doszło do zatrzymania krążenia. Akcja 
reanimacyjna prowadzona przez Kolegów a następnie przybyłych 
na miejsce ratowników Lotniczego Pogotowia Ratunkowego  nie 
przyniosła skutku… 
Drugi porażony Kolega został przewieziony do Szpitala Wojewódz-
kiego w Gorzowie Wielkopolskim. Jego stan jest stabilny (obecnie 
przebywa już w domu).  
Na miejscu wypadku stawiły się służby BHP z Enea Państwowej 
Inspekcji Pracy oraz grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem 
prokuratora. 
Niestety kolejny raz przekonaliśmy się  jak niebezpieczna jest nasza 
praca… 
Łączymy się w bólu z Rodziną Zmarłego 54 Letniego Elektromonte-
ra z Rejonu Dystrybucji Gorzów. 

 

22.02.2022 Niemcy grożą Polsce sądem za rozwój 
energetyki jądrowej 

"Jeśli w Polsce dojdzie do budowy reaktorów jądrowych, to będziemy 
pracować z użyciem odpowiednich instrumentów prawnych, dla mnie 
to oczywistość" – powiedziała w Warszawie Steffi Lemke, federalna 
minister środowiska, ochrony przyrody, bezpieczeństwa jądrowego 
i ochrony konsumentów Niemiec. 
Steffi Lemke w Warszawie 22 lutego spotkała się m.in. z Anną Mo-
skwą, minister klimatu i środowiska. 
Niemcy chcą z końcem 2022 r. wyłączyć swoje trzy działające jesz-
cze reaktory, a polski rząd planuje budowę ok. 6-9 bloków jądro-
wych.    
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Do sądu za atom? 
"Choć nasze stanowiska w tej debacie czasami się różnią, czego przy-
kładem jest odmienne podejście do przyszłości energetyki jądrowej, 
widzimy duży potencjał współpracy w osiąganiu wspólnych celów" - 
mówiła Anna Moskwa.  
Relacjonując spotkanie Steffi Lemke z Anną Moskwą, serwis Deut-
sche Welle przypomniał, że cały niemiecki rząd odrzuca ujęcie ener-
gii atomowej w taksonomii jako odnawialnego źródła energii, zaś 
polskie plany budowy reaktorów budzą w Niemczech niepokój ze 
względu na potencjalne zagrożenia. 
"To ważny temat w naszych rozmowach, dla nas priorytetem jest bez-
pieczeństwo i składowanie odpadów" – powiedziała Steffi Lemke, 
dodając, że w przypadku zagrożenia sąsiedniego kraju możliwe jest 
uruchomienie kroków prawnych. Podkreśliła przy tym, że zdaniem 
Berlina energia atomowa „nie jest dobrym ani bezpiecznym zabezpie-
czeniem dopływu energii w przyszłości.” 
 

24.02.2022 Zasady współpracy ze strażą pożarną w 
czasie klęsk żywiołowych -spotkanie u Wojewody.  

Wojewoda Władysław Dajczak wraz z lubuskim komendantem wo-
jewódzkim PSP st. bryg.  Patrykiem Maruszakiem oraz prezesem 
Zarządu ENEA Operator Sp. z o.o. Markiem Rusakiewiczem pod-
sumowali działania prowadzone w ostatnich dniach w związku ze 
zjawiskami atmosferycznymi, które miały miejsce w Lubuskiem. 
Uściślono zasady współpracy w przypadku tak długotrwałych zja-
wisk pogodowych. W ciągu wielu ostatnich lat nie było w Lubu-
skiem zdarzeń o podobnych rozległym zakresie. 
Ponad 14 000 odebranych połączeń z numerem alarmowym 112, 2 
500 interwencji strażaków i 250 000 odbiorców bez prądu – to skut-
ki zjawisk pogodowych, które w minionym tygodniu nawiedziły 
województwo lubuskie. 
Opracowanie: Lubuski Urząd Wojewódzki 
 

24.02.2022 Napaść Rosji na Ukrainę  
-Stanowisko KK NSZZ Solidarność  

 
24 lutego około godziny 4 
rano putinowska Rosja 
łamiąc umowy międzynaro-
dowe  zaatakowała Ukrainę. 
Rosyjskie wojska z czterech 
stron przekroczyły granicę 
lądową z Ukrainą. Ataki 
rakietowe i bombowe do-
tknęły budynki wojskowe i 
lotniska w Kijowie i  
Charkowie i innych  

miastach Ukrainy.  

Wobec takiego bandytyzmu  nie  mozemy pozostać obojętni. W wie-
lu Polskich miastach przed placówkami dyplomatycznymi Rosji 
odbyły się spontaniczne protesty przeciwko wojnie wypowiedzianej 
Ukrainie.  W protestach nie mogło zabraknąć struktur NSZZ  
Solidarność. 

„W imieniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 
Solidarność, w obliczu rosyjskiej agresji na suwerenną Ukrainę, 
przesyłamy Narodowi ukraińskiemu wyrazy wsparcia w walce o 
wolność” – czytamy w stanowisku Prezydium Komisji Krajowej 
NSZZ Solidarność ( KK). 
„W tym czasie dramatycznej próby, przed jaką stanęła Ukraina, polska 
Solidarność jest razem z Wami. Wykorzystamy wszelkie możliwości, 
abyście w tej walce nie pozostali osamotnieni. Tak jak nie pozostawili-
śmy Was podczas Euromajdanu, organizując pomoc humanitarną dla 
ofiar i rannych, tak również dzisiaj możecie na nas liczyć. 
Polakom, a szczególnie ludziom Solidarności, nie trzeba tłumaczyć, 
czym jest wolność. Przeżyliśmy nie tylko rosyjsko-niemiecko-
austriackie zabory, ale również niemiecko-rosyjską okupację i sowiec-
ki komunizm. Doskonale wiemy, jak nieobliczalna jest Rosja, rozumiał 
to również śp. Lech Kaczyński, który po agresji na Gruzję przewidział, 
jakie dążenia może mieć putinowska Rosja wobec sąsiednich krajów. 
Dzisiaj z całą bezwzględnością ten scenariusz jest realizowany. 
Wzywamy społeczność międzynarodową do ostrej i zdecydowanej reak-
cji, w tym ekonomicznej, politycznej, informacyjnej i fizycznej izolacji 
Rosji. Tylko w ten sposób można zmusić Rosję do zaprzestania – powo-
dowanych imperialnymi urojeniami – agresywnych, bandyckich dzia-
łań”. 
Za Prezydium KK NSZZ „Solidarność” 
Piotr Duda 

 

25.02.2022 Ostatnie Pożegnanie  
Roberta Frąckiewicza 

 
21 lutego 2022 r. podczas usuwania awa-
rii  zginął nasz Kolega Robert Frąckiewicz 
Elektromonter z Rejonu Dystrybucji Go-
rzów Wielkopolski.  
 
Uroczystości pogrzebowe Ś.P. Roberta 
Frąckiewicza odbyły się w 25 lutego 2022 r. 
na Cmentarzu Komunalnym w Gorzowie 
Wlkp. przy ulicy Żwirowej.  
 

(Ciąg dalszy ze strony 11) 
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W pogrzebie uczestniczyła Rodzina, znajomi, koleżanki i  koledzy 
nie tylko z pracy, przedstawiciele: Zarządów: Enea S.A. Enea Ope-
rator, Dyrekcji: Oddziału Dystrybucji Gorzów, Rejonu Dystrybucji 
Gorzów, Związków Zawodowych Enea oraz Duszpasterz Gorzow-
skich Energetyków 

Po Mszy Świętej w Kaplicy Cmentarnej uczestnicy ceremonii po-
grzebowej procesyjnie udali się na miejsce wiecznego spoczynku 

Roberta, gdzie złożono Jego doczesne szczątki.  

 Anielski orszak niech twą duszę przyjmie, 
Uniesie z ziemi ku wyżynom nieba, 

A pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi, 
Aż przed oblicze Boga Najwyższego. 

 
 ROBERCIE SPOCZYWAJ W POKOJU. 

27.02.2022 ENEA wprowadza system  
płatności podzielonej 

 
Enea wprowadziła nową metodę 
płatności rachunku za energię elek-
tryczną. Klienci indywidualni, któ-
rzy chcą przesunąć termin płatności 
za prąd, mogą skorzystać z usługi 
Payka, dostępnej w eBOK-u Enei. 
Umożliwia ona odroczenie płatności 
o 30 dni 
Klienci Enei mogą skorzystać z usługi 
„Payka – zapłać później", realizując 
płatność za fakturę w eBOK-u za 
pośrednictwem operatora płatności 
Blue Media. Usługa umożliwia odro-
czenie płatności o 30 dni, a następnie 

po 30 dniach automatyczne rozłożenie jej na cztery raty. W ten sposób 
można spłacić zobowiązanie w wysokości od 100 do 2 000 zł. 
"Możliwość elastycznego regulowania płatności jest coraz popularniej-
szym rozwiązaniem w wielu branżach i sklepach internetowych. Dlatego 
również Enea, jako nowoczesna firma energetyczna, wprowadziła 
takie ułatwienia dla swoich klientów, którzy mogą, gdy zajdzie taka 
potrzeba, przesunąć termin płatności za rachunek. Prowadzimy rów-
nież rozmowy z kolejnym operatorem płatności, aby nasi klienci mieli 
wybór podmiotu, z którego oferty finansowej skorzystają"– powie-
dział Dariusz Szymczak, prezes Enei Centrum. 
Klient, który zdecyduje się na skorzystanie z tej usługi, po kliknięciu 
ikony Payka przechodzi na specjalną stronę, gdzie podaje swoje dane 
osobowe służące do weryfikacji jego zdolności kredytowej oraz akcep-
tuje regulaminy i zgody operatora płatności. Wszelkie dokumenty, w 
tym informacje dotyczące płatności oraz zawarcia umowy, otrzyma na 
swój adres e-mail. Spłaty należy dokonać w ciągu 30 dni od zaciągnię-
cia zobowiązania. 
W przypadku przekroczenia terminu spłaty, zaległość jest automa-
tycznie rozkładana na maksymalnie cztery raty. Payka przypomni 
klientom o konieczności spłaty. Odroczyć lub rozłożyć na raty można 
jeden rachunek. By opłacić kolejny tą metodą, należy uregulować całą 
należność.  
Usługa Payka jest dostępna dla klientów indywidualnych powyżej 
18 roku życia, posiadających aktywne konto bankowe.  
 

28.02.2022 r. W Enea Pomiary o:- płacach ,- tabeli 
płac zasadniczych i bonach regeneracyjnych. 

Na zaproszenie Zarządu Enea Pomiary (EP) w trybie mieszanym 
(stacjonarnie –wideokonferencja) odbyło się spotkanie stron dialogu 
społecznego w tej Spółce. 
Tematy poruszana podczas spotkania: 
1.Rozliczenie funduszu płac za 2021 r.  Zarząd EP przedstawił rozli-
czenie funduszu płac za 2021r. Strona Związkowa poprosiła o dodat-
kowe przygotowanie zestawienia podziału premii 1% na pracowni-
ków administracyjnych i fizycznych. Taki podział zostanie przesłany 

stronie zainteresowanej. 
2. Tabela płac zasadniczych na 2022 r. 
Strona Związkowa poprosiła  Zarząd EP o 
ponowne powołanie zespołu , który zajmie się 
przygotowaniem propozycji nowej tabeli 
płac, która byłaby zbliżona do obowiązują-
cych tabel w pozostałych  Spółkach GK 
Enea. 
3. Bony regeneracyjne na 2022 r. Strona 
pracodawcy zaproponowała waloryzację 
wartości bonów regeneracyjnych na 2022 r. 
, która została przyjęta przez stronę społeczną. 
Od stycznia  do grudnia 2022r. wartość 
bonu wynosi 20zł. 

(Ciąg dalszy ze strony 12) 
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W sprawach różnych Zarząd zapytał stronę Związkową , czy z uwagi 
na sytuację inflacyjną  podejmie próby dalszych negocjacji płaco-
wych na 2022r. Strona  oświadczyła, że  ma takie plany i już teraz 
prosi Zarząd o stworzenie możliwości wypłaty Pracownikom nagro-
dy Świątecznej. 

28.02.2022 Ostatni dzień pracy  
mobilnego BOK-u w Gostyniu. 

Od 6.10.2021 mieszkańcy pięciu wybranych miast Wielkopolski mogli 
załatwić swoje sprawy związane z energią elektryczną bezpośrednio w 
mobilnym Biurze Obsługi Klienta. Mobilne Biuro Obsługi Klienta 
to specjalny pojazd z dwoma stanowiskami obsługowymi, przystosowa-
ny do prowadzenia działalności usługowej. W ramach pilotażu, Enea 
rotacyjnie odwiedzała wybrane lokalizacje: w poniedziałki Gostyń, we 
wtorki Śrem, w środy Środę Wielkopolską, w czwartki Wągrowiec, a 
w piątki Rawicz.  Mobilne Biura Obsługi Klienta były częścią progra-
mu obsługi klientów w miejscowościach, w których nie ma stacjonar-
nych biur Enei. W mobilnym biurze klienci Operatora zrealizowali 
wszelkie kwestie związane z energią elektryczną, tak samo jak w stacjo-
narnych biurach obsługi. Na wizytę w mobilnym Biurze Obsługi Klienta 
można umówić się wcześniej za pośrednictwem strony interneto-
wej www.enea.pl. 
Po kilku miesiącach pracy mobilnego biura w terenie, Enea przeanali-
zowała jego działanie w dotychczasowych lokalizacjach. Ze względu 
na niewielkie zainteresowanie klientów z Gostynia podjęto decyzję o 
zmianie lokalizacji pracy mobilnego biura. Poniedziałek, 28 lutego 
będzie ostatnim dniem pracy tego biura w Gostyniu. 

28.02.2022 Obradowała WDRS  
Województwa Lubuskiego. 

W urzędzie marszałkowskim odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej 
Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubuskiego (WRDS) . 
Jednym z głównych tematów była sytuacja demograficzna wojewódz-
twa, jej przyczyny i skutki. Członkowie WRDS wysłuchali stanowi-
ska ekspertów w tej sprawie. 
Lubuszanie coraz starsi 
Głos zabrali m.in. przedstawiciele Urzędu Statystycznego w Zielonej 
Górze. Dyrektor Roman Fedak stwierdził, że w Lubuskiem utrwala się, 
a nawet pogłębia zapaść demograficzna. Przyrost naturalny jest ujem-
ny od kilku lat. Lubuskie społeczeństwo starzeje się – w 2020 r. na 100 
osób w wieku produkcyjnym przypadało 67 osób w wieku popro-
dukcyjnym. Średni wiek mieszkańców to 42 lata. 
Co wpływa na lubuską demografię? 
Zmiany demograficzne są ściśle związane ze zmianami społeczno-
kulturowymi – zwróciła uwagę prof. Maria Zielińska, socjolog z Uni-
wersytetu Zielonogórskiego. Młodzi ludzie później kończą edukację, 
ale jednocześnie szybciej wyprowadzają się z domu. Ponadto później 

decydują się na małżeństwo i dziecko. Prof. Zbigniew Izdebski, seksu-
olog, mówił o wzrastającej liczbie związków nieformalnych. Przyby-
wa również osób, które żyją w pojedynkę. Na procesy demograficzne 
może wpłynąć także pandemia oraz wojna na Ukrainie. 
Skutki gospodarcze 
Zmiany w liczbie i strukturze ludności mają wpływ na gospodarkę. 
Ubywa pracowników wykwalifikowanych - wspomniał Łukasz Hu-
dziak z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. Gdy pro-
blemy demograficzne pogłębią się, będzie kłopot z zatrudnieniem w 
ogóle. WUP będzie dążył do wspierania istniejących już miejsc pracy. 
Propozycją rozwiązania problemów na rynku pracy jest m.in. możli-
wość zatrudnienia osób z Ukrainy mających status uchodźcy. Aby 
ograniczyć depopulację województwa, należy wdrożyć rozwiązania 
organizacyjne i prawne, również w sferze edukacji. Jak jednak zauważa 
Bożena Mania z ZNP, zmiana prawa oświatowego (tzw. Lex Czar-
nek) doprowadzi do odejścia wielu nauczycieli z zawodu. 
Projekt programu „Fundusze Europejskie Województwa Lubuskie-
go 2021-2027” 
Podczas posiedzenia WRDS poruszono też temat programu „Fundusze 
Europejskie Województwa Lubuskiego 2021-2027”. Przewidziana w 
nim alokacja to 861 mln euro. Samorząd województwa oczekuje jej 
zwiększenia. Środki będą wykorzystane m.in. na odnawialne źródła 
energii, transport i infrastrukturę społeczną. Projekt programu jest 
wciąż na etapie konsultacji. 
Zmiany w WRDS 
Od 1 marca zmienia się przewodniczący WRDS. Henryk Maciej Woź-
niak oddaje przewodnictwo marszałek Elżbiecie Annie Polak, repre-
zentującej stronę samorządową. Dodatkowo na wniosek Związku Rze-
miosła Polskiego do WRDS został powołany Włodzimierz Idzior. 
Zastąpił Krzysztofa Hnata. 
Na dwóch poprzednich spotkaniach WRDS 28 czerwca 2021 i 6 paź-
dziernika 2021 przedstawiciel NSZZ Solidarność podnosił by Rada 
zajęła się bardzo ważnym tematem transformacji energetyki. Nieste-
ty Prezydium WRDS nie umieściło tej tematyki w programie dzi-
siejszego spotkania…  
===================================================

 Podziękowania dla strażaków i  
energetyków za walkę ze skutkami  

orkanów od Pani Agnieszki z Kłodawy 
umieszczone w mediach społecznościowych: 

www.solidarnosc.gorzow.enea.pl –POLECAMY 
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1975 r. ZE Gorzów-Szkolenie z Terytorialnej Obrony Przeciw Lotniczej

Landsberg –Dworzec kolejowy

-8,90 zł.–wartość akcji Enea na dzień 1.03.2022 r. godz. 10.20 

-5,6 %- stopa bezrobocia w styczniu 2022 r. wobec 5,4 %  
             w grudniu 2021 r.. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych  
              wyniosła w styczniu  2022 r. wyniosła  895,7 tysiąca. 
-81,74 euro- cena tony uprawnień do emisji CO 2 z  
                 1. 03.2022 godz. 10.21 
-9,2 % Inflacja w Polsce w styczniu 2022 r. W stosunku  
                  do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług  
                    konsumpcyjnych wzrosły o 1,9 %. 
-445 zł. koszt testu PCR na Covid-19 w Szpitalu  
                      Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. 
-95 zł. koszt testu antygenowego na Covid-19 w Szpitalu  
                        Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. 
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