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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 

Nr 237 Marzec 2022 r. 

W numerze 
NABE powstanie do końca 2022 r. 

Pomagamy uchodźcom 

Obradowała KM ENEA 

Zebranie KP Gorzów Wlkp. 

Tabele płac zas. EC, ES, EL str. 13 
=======================================================================================

=Koronawirus raport 31.03.2022  
W Polsce zachorowało 5 962 931 osób, 

zmarły 115 173 ,   
Wyzdrowiało  5 323 067  chorych.  
W pełni zaszczepieni: 22 347 421  

Na świecie zachorowało 422 428 675   
zmarło 6 162 922 osoby,  

Wyzdrowiało 422 428 675 chorych  

WOJNA NA UKRAINIE 

WYBORY DO RN ENEA 
S.A. i ZARZĄDU ENEA 

OPERATORA-NASI 
KANDYDACI. 

II tura wyborów 4-5.04.2022 r. 
WYBORY 20.04.2022 



Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
1.03.2022 Narodowy Dzień Pamięci  

„Żołnierzy Wyklętych”. 

Polskie święto państwowe  obchodzone corocznie 1 marca, poświęcone 
pamięci Żołnierzy Wyklętych, ustanowione na mocy ustawy z  dnia 3 
lutego 2011 roku. To święto tych, którzy po 1944 roku nie zgodzili się, 
by Polską rządziła komunistyczna władza z nadania Moskwy. Nie zło-
żyli broni. Za tę postawę wielu zapłaciło najwyższą cenę. Data Narodo-
wego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych upamiętnia rocznicę wykona-
nia przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa wyro-
ku śmierci na przywódcach Zarządu Głównego Zrzesze-
nia „Wolność i Niezawisłość”, która miała miejsce 1 
marca 1951 r.  Tego dnia w więzieniu na Rakowieckiej w 
Warszawie rozstrzelani zostali: ppłk Łukasz Ciepliński, 
mjr Adam Lazarowicz, por. Józef Rzepka, kpt. Franci-
szek Błażej, por. Józef Batory, Karol Chmiel i mjr Mie-
czysław Kawalec. Uchwalenie Narodowego Dnia Pamięci 

Żołnierzy Wy-
klętych jest 
formą uczcze-
nia ich walki i 
ofiary, ale 
także bólu i 
cierpienia, 
jakich dozna-
wali przez 
wszystkie lata 
PRL i zapo-
mnienia po 
1989 roku. 
Inicjatorem 
ustanowie-
nia  Narodo-
wego Dnia 

Pamięci był świętej pamięci Lech Kaczyński. Prezydencki 

projekt ustawy 6 lutego 2010 roku wpłynął do Sejmu.  
3 lutego 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1  
marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy  
Wyklętych.  
 

  

1.03.2022 Enea- pomoc dla Ukrainy 
Grupa Enea dołączyła do podmiotów niosących bezinteresowną 
pomoc potrzebującym. Fundacja Enea przekaże 300 tysięcy zł lubel-
skiemu oddziałowi Caritas Polska na pomoc rodzinom z Ukrainy. Z 
każdym dniem przybywa osób szukających bezpiecznego schronie-

nia poza granicami ukraińskiego państwa. Dlatego Grupa Enea 
udostępni swoje ośrodki wypoczynkowe tym, którzy zostali zmusze-
ni do opuszczenia swoich domów. 
Grupa Enea udostępni również część swojej floty samochodowej dla 
zapewnienia transportu rodzin ukraińskich do zorganizowanych 
miejsc pobytu i wsparcia. 
Ponadto na terenie działania Grupy Enea, w spółkach zlokalizowa-
nych w całej Polsce trwają zbiórki najpotrzebniejszych teraz rzeczy. 
Dary trafią do potrzebujących za pośrednictwem Polskiego Czerwo-
nego Krzyża.  Do pomocy włącza się również należący do Grupy 
Enea Lubelski Węgiel Bogdanka. Kopalnia ma swą siedzibę w woje-
wództwie lubelskim, do którego w pierwszej kolejności trafiają uchodź-
cy. W porozumieniu ze służbami wojewody lubelskiego Bogdanka 
uruchamia w jednym ze swoich obiektów  punkt tymczasowy, w któ-
rym dach nad głową i wyżywienie otrzyma 30-40 osób. Kopalnia 
prowadzi zbiórkę darów, do akcji włączają się krwiodawcy i pra-
cownicy gotowi przyjąć do swoich domów ukraińskie rodziny. 
Grupa Enea wspiera rządowe działania pomocowe, odpowiadając na 
apel Wicepremiera Jacka Sasina, ministra aktywów państwowych. 
Jednocześnie, jako firma odpowiedzialna za bezpieczeństwo energetycz-
ne państwa, w pełni zabezpiecza ciągłość działania swoich aktywów 
wytwórczych i infrastruktury dystrybucyjnej, zapewniając nieprze-
rwane dostawy energii elektrycznej oraz ciepła. 
 

1-2.03.2022 KK NSZZ Solidarność  
-pomoc dla Ukrainy. 

W Spale obradowała Komisja Krajowa NSZZ Solidarność (KK) 
Posiedzenie rozpoczęła modlitwa, również w intencji ofiar barba-
rzyńskiej inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę. Następnie członkowie 
Komisji wykonali zdjęcie z flagami Ukrainy.  
Znaczna część posiedzenia została poświęcona sytuacji na Ukrainie. 
W ramach wsparcia dla uchodźców z Ukrainy Solidarność podjęła 
decyzję o udostępnieniu ośrodków wypoczynkowych będących w 
posiadaniu związku. W pierwszej kolejności będą to domy wczasowe 
w lokalizacji Jarnołtówek i Spała, które są w stanie przyjąć godnie 
nawet kilkaset osób. 
Specjalnymi gośćmi posiedzenia byli członkowie rodziny błogosławio-
nego Jerzego Popiełuszki. 
Podczas posiedzenia zaprzysiężono  nowego członka KK- Bartłomie-
ja Mickiewicza  
Bartłomiej  
Mickiewicz został 
wybrany nowym 
szefem Sekreta-
riatu Służb Pu-
blicznych NSZZ 
Solidarność.  
Zastąpił Jerzego 
Wielgusa, który 
przeszedł na  
emeryturę. 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 
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W trakcie posiedzenia przedstawiono informacje odnośnie budowy Do-
mu Pamięci im. ks. Jerzego Popiełuszki, sprawozdanie Krajowego 
Koordynatora Straży przy grobie błogosławionego męczennika ks. 
Jerzego Popiełuszki, informacje z prac Prezydium KK, zespołów KK, 
informacje z prac RDS, ROP, podjęte zostały uchwały ws. składu 
Krajowej Komisji Wyborczej na kadencję 2023 – 2028, ws. zmiany 
uchwały KK nr 17/08 ws. zasad rejestracji i wyrejestrowania bran-
żowych jednostek organizacyjnych Związku, informacja ws. w 
Uchwałe nr 5 XIX KZD ws. działalności finansowej Związku, ws. 
zmiany przewodniczącego Kapituły Tytułu Zasłużony dla NSZZ 
Solidarność i Honorowy Członek NSZZ Solidarność, ws. kalendarza 
wyborczego na kadencję 2023 – 2028, ws. przyjęcia wykonania bu-
dżetu KK za 2021 r., ws. przyjęcia preliminarza budżetu KK na 
2022 r. Przedstawione również informacje z prac sekretariatów 
branżowych i regionów 
 

2.03.2022 Rząd zatwierdził utworzenie  
NABE do końca 2022 r.  

Rząd przyjął program transformacji sektora elektroenergetycznego 
i wydzielenia aktywów węglowych z grup energetycznych. Oznacza 
to, że elektrownie węglowe zostaną zgrupowane w osobnym podmio-
cie ze 100-proc. udziałem Skarbu Państwa 
Plany przewidują, że NABE zostanie powołana do życia jeszcze w 
tym roku 
Zgodnie z dokumentem „Transformacja sektora elektroenergetycz-
nego w Polsce. Wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych ze 
spółek z udziałem Skarbu Państwa” z grup kapitałowych spółek ener-
getycznych z udziałem Skarbu Państwa, wydzielone zostaną aktywa 
związane z wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych 
jednostkach węglowych. 
Właścicielem takich aktywów zostanie Narodowa Agencja Bezpie-
czeństwa Energetycznego (NABE). 
Koncepcja NABE zakłada wyodrębnienie jedynie elektrowni węglo-
wych przy jednoczesnym pozostawieniu w strukturze koncernów 
jednostek ciepłowniczych i kogeneracyjnych. Będą one stopniowo 
zastępowane jednostkami gazowymi dostosowanymi do zasilania w 
przyszłości paliwami zeroemisyjnymi, takimi jak biometan czy wo-
dór, oraz innymi odnawialnymi źródłami ciepła. 
W ten sposób koncerny energetyczne z udziałem Skarbu Państwa 
skupią się na inwestycjach nisko- i zeroemisyjnych. Rozwiązanie 
przyczyni się do stopniowego zwiększenia dywersyfikacji źródeł ener-
gii w Polsce, przy jednoczesnym zapewnieniu stabilnej perspektywy 
dotyczącej bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju – podkre-
śliło Centrum Informacyjne Rządu (CIR). 
Właścicielem wydzielonych aktywów węglowych będzie NABE . Bę-
dzie ona działać w formie spółki ze 100 proc. udziałem Skarbu Pań-
stwa. Jak przypomniało CIR, aktualna polityka energetyczna Polski 
zakłada stopniowe odchodzenie od wytwarzania energii elektrycznej 
w wysokoemisyjnych jednostkach węglowych przy jednoczesnym 
rozwoju źródeł nisko- i zeroemisyjnych. 
Według Centrum, powstanie NABE doprowadzi do osiągnięcia przez 
Polskę celów wynikających z przyjętych zobowiązań międzynarodo-
wych związanych z ograniczaniem emisji CO2, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu bezpieczeństwa energetycznego. 
Centrum podkreśliło, że spółki energetyczne z udziałem państwa – 
PGE, Enea, Tauron oraz należąca do PKN Orlen Energa dysponują 
ponad 30 GW, czyli 62 proc. mocy zainstalowanej w Krajowym 

Systemie Elektroenergetycznym. 
Jednocześnie grupy energetyczne w największym stopniu są obciążo-
ne tzw. śladem węglowym związanym z produkcją energii w jed-
nostkach zasilanych tradycyjnym paliwem – wskazał CIR, dodając, 
że obecna struktura aktywów wytwórczych ogranicza potencjał inwesty-
cyjny tych przedsiębiorstw, jeśli chodzi o źródła nisko- oraz zeroemisyj-
ne i spowalnia tempo transformacji energetycznej kraju. 
 

2.03.2022r. nowy emeryt 
Józef Unrug. 

 
23.02.2022r. nasz kolega i członek 
Naszego Związku Józef Unrug po 
przepracowaniu 43 lat w energety-
ce przeszedł na zasłużoną emerytu-
rę. Ostatnim miejscem zatrudnie-
nia Józka była Spółka Enea Serwis  
Rejon Zachód Oddział Gorzów 
Wlkp. gdzie zajmował stanowisko 
Kierowca-Operator. 
 

Życzymy Józkowi wszystkiego Najlepszego na nowej 
drodze życia. 
 

2.03.2022. W Enea Serwis o : dopłatach 
do okularów , posiłkach rekreacyjnych , 

tabeli płac zasadniczych na 2022. 
 
Na zaproszenie Zarządu Enea Serwis (ES) odbyła się 
wideokonferencja  stron dialogu społecznego w tej 
Spółce.  
Tematy poruszane podczas spotkania:  
1. Dopłata do okularów -Uzgodniono, że w 2022 r. 
dopłaty wyniosą: do okularów korekcyjnych- 240zł , 
oprawki okularowe i pryzmaty okularowe - 165zł , 
okularów słonecznych -95zł. 
2. Wysokość bonów na posiłki regeneracyjne. Uzgod-
niono wysokość bonu  od stycznia 2022 r.-20 zł. 

3. Tabela płac zasadniczych w 2022 r. Zarząd przedstawił propozycję 
przyjęcia od 1 marca 2022r. tabeli płac zasadniczych  Enea Operato-
ra z kwotami pomniejszonymi o 5% (-5%) i z rocznym okresem 
dojścia do pełnych wartości kwotowych.  
4. Brak realizacji porozumienia płacowego z 2021 r. Strona związko-
wa zwróciła uwagę zarządowi , że od dnia 1 stycznia 2022r. miały na-
stąpić  przeszeregowania wszystkich Pracowników  zgodnie z Porozu-
mieniem Płacowym podpisanym przez strony w czerwcu 2021r 
(podwyższenie płac zasadniczych o 400 zł.) Niestety 
część   Pracowników nie dostała pełnego przeszeregowania z powo-
du braku nowej tabeli płac zasadniczych na 2022 r. Tym samym 
Zarząd nie wywiązał się z porozumienia płacowego z 2021 r. Strona 
związkowa zawnioskowała  o wypłatę zaległego  wynagrodzenia wraz 
z wyrównaniem od początku roku i jednoczesne sprawdzenie czy w 
proponowanej  nowej tabeli osoby te  otrzymają pełną kwotę prze-
szeregowania. Zarząd po krótkiej przerwie technicznej zobowiązał się 
do wypłaty wyrównania oraz potwierdził , że osoby te w nowej tabe-
li płac będą mieścić się w swoich grupach zaszeregowania. 
5 Umowa z Enea Operatorem. Strona związkowa poruszyła temat 
kończącej się w marcu umowy w sprawie zleceń z Enea Operator. Za-
rząd poinformował , że jest na etapie tworzenia nowej umowy  i patrzy 
optymistycznie na  jej  finalizację. 
6.Usuwanie skutków orkanów -nagroda. Strona związkowa podniosła 
kwestię wyróżnienia Pracowników Spółki za trud i wysiłek włożony 
przez nich w akcji usuwania szkód po nawałnicach, które spowodo-
wały wiele zniszczeń w naszej infrastrukturze.  Zarząd ma na uwadze tę 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
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kwestię i na pewno osoby zaangażowane w usuwaniu skutków na-
wałnic zostaną docenione gratyfikacjami pieniężnymi. 
7. Dyżury domowe. Strona związkowa poruszyła temat  rozliczania 
dyżurów domowych . Z naszych informacji wynika , że dodatek za 
pełnienie dyżuru jest niewłaściwie naliczany- inaczej jak w Enea Opera-
torze. Zarząd przyjrzy się sprawie. 
8. Nowy system premiowania. W 2021 r w stosunku do Pracowników 
zajmujących się projektowaniem pilotażowo wprowadzono nowy 
system premiowania. Co dalej z pilotażem ? Zarząd jest zadowolony 
z wyników pilotażu , przygotowuje kolejne projekty związane z 
premiowaniem pozostałych Grup Pracowniczych .  Oczywiście 
sprawy te będą uzgadniane ze stroną społeczną. 
 

3.03.2022 Wyniki  
Grupy ENEA za IV kw. 2021  

Grupa Enea szacuje, że miała w IV kw. 2021 roku 864 mln zł 
EBITDA i 409 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy 
jednostki dominującej. W całym 2021 roku zysk ten wyniósł 1.679 
mln zł, a wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 3.637 mln zł - 
podała spółka w komunikacie 
Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody Enei wyniosły w całym 
2021 roku 21,2 mld zł. 
Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 2.155 mln zł, zysk netto 1.786 
mln zł, a zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki domi-
nującej 1.679 mln zł. 
Dla porównania, w 2020 roku grupa Enea miała 2,27 mld zł straty 
netto jednostki dominującej przy przychodach na poziomie 18,2 
mld zł. 
EBITDA grupy w 2021 roku wyniosła 3.637 mln zł (3,3 mld zł rok 
wcześniej), z czego 798 mln zł dotyczy segmentu wydobycia (470,1 
mln zł rok wcześniej), 1.602 mln zł wytwarzania (1,53 mld zł rok 
wcześniej), a 1.393 mln zł dystrybucji (1,31 mld zł rok wcześniej). 
Wynik w obrocie był ujemny i wyniósł -125 mln zł (-14,8 mln zł 
przed rokiem). 
Jak podano w komunikacie, wyższy rdr wynik EBITDA w obszarze 
Wydobycie wynika głównie ze zwiększonej sprzedaży węgla, częścio-
wo skompensowanej wzrostem kosztów działalności operacyjnej. 
W Obszarze Wytwarzanie odnotowano wzrost wyniku EBITDA w 
Segmencie OZE (wyższy wynik na Obszarze Wiatr, Woda oraz Zielo-
nym Bloku) i w Segmencie Ciepło (głównie na skutek wyższej marży 
jednostkowej). Znaczący spadek EBITDA odnotowano w Segmencie 
Elektrowni Systemowych, na co wpływ miał spadek marży na wytwa-
rzaniu oraz marży na obrocie i Rynku Bilansującym, co zostało częścio-
wo zrekompensowane przychodami z Rynku Mocy - podano w komuni-
kacie. 
W obszarze Dystrybucja wzrost wyniku EBITDA jest efektem wyż-
szej marży z działalności koncesjonowanej, przy jednocześnie wyż-
szych kosztach operacyjnych i niższym wyniku na pozostałej działalno-
ści operacyjnej. W obszarze Obrót spadek EBITDA wynika głównie 
ze zmiany poziomu rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia, 
który to spadek został w części skompensowany poprzez wyższy po-
ziom realizowanej marży na rynku detalicznym - dodano. 
W samym IV kwartale 2021 roku przychody ze sprzedaży Enei 
wyniosły 5,9 mld zł. Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 534 mln 
zł, zysk netto 454 mln zł, a zysk netto przypadający na akcjonariu-
szy jednostki dominującej 409 mln zł. 
Wynik EBITDA w IV kwartale ukształtował się na poziomie 864 

mln zł, z czego 268 mln zł dotyczy segmentu wydobycia, 561 mln zł 
wytwarzania, a 362 mln zł dystrybucji. Wynik w obrocie był ujem-
ny i wyniósł -301 mln zł. 
Dla porównania, w czwartym kwartale 2020 roku Enea odnotowała 
666,9 mln zł zysku EBITDA. Strata netto jednostki dominującej wynio-
sła wtedy 2,2 mld zł, a przychody 4,73 mld zł. 
Grupa podała, że nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i 
wartości niematerialne wyniosły w 2021 roku 1.872 mln zł, a w samym 
IV kw. 831 mln zł. Wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec roku wy-
niósł 0,75. 
Spółka opublikowała  także wybrane dane operacyjne. 
Produkcja węgla netto wyniosła w 2021 roku 9,9 mln ton, całkowite 
wytwarzanie energii elektrycznej netto wyniosło 26,4 TWh, sprzedaż 
usług dystrybucji odbiorcom końcowym wyniosła 20,3 TWh, a sprze-
daż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym 
24,5 TWh. 
W samym IV kwartale produkcja węgla netto wyniosła 2,4 mln ton, 
całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto wyniosło 6,9 TWh, 
sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym wyniosła 5,2 TWh, a 
sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicz-
nym 6,3 TWh. 
Jak podano, wstępne wyniki uwzględniają wpływ zwiększenia rezerwy 
z tytułu umów rodzących obciążenia w segmencie obrotu oraz częścio-
we rozwiązanie rezerwy na przyszłe zobowiązania inwestycyjne wobec 
spółki Elektrownia Ostrołęka, o których emitent informował 3 lutego 
2022 roku. 
Łącznie oba te zdarzenia wpłyną na jednostkowe i skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe Enei za 2021 rok poprzez zmniejszenie wyni-
ku EBITDA o ok. 188 mln zł, zysku przed opodatkowaniem o ok. 126,4 
mln zł i zysku netto o ok. 90,4 mln zł. 
Wstępne wyniki uwzględniają też odpis z tytułu utraty wartości niefi-
nansowych aktywów trwałych w obszarze Białystok w spółce Enea 
Ciepło na kwotę 26,1 mln zł. Odpis z tytułu utraty wartości obniżył 
zysk netto grupy Enea o 21,2 mln zł. 
Ostateczne wyniki Enea przedstawiono na konferencji wynikowej 
28 marca 2022 r.: Grupa Enea miała w 2021 roku 1,678 mld zł zy-
sku netto jednostki dominującej wobec 2,27 mld zł straty rok wcze-
śniej, a przychody wzrosły do 21,2 mld zł z 18,2 mld zł przed ro-
kiem. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami. W 2021 r. gru-
pa Enea wypracowała wynik EBITDA na poziomie 3.637 mln zł, co 
oznacza wzrost rdr o 10,1 proc. Obszar wytwarzania zanotował w 
ubiegłym roku 1.602 mln zł zysku EBITDA (wzrost o 4,7 proc. rdr), z 
czego wzrosty odnotowano w segmencie OZE i ciepło, a znaczący 
spadek w segmencie elektrowni systemowych. W dystrybucji EBITDA 
wyniosła 1.393 mln zł (wzrost o 6,1 proc. rdr). W segmencie wydoby-
cia wynik EBITDA wyniósł 798 mln zł (wzrost o 69,8 proc.), a w obro-
cie grupa zanotowała stratę EBITDA w wysokości 125 mln zł (spadek o 
110 mln zł rdr). W samym czwartym kwartale EBITDA grupy Enea 
wzrosła o 29,5 proc. rdr do 863,8 mln zł. Przepływy pieniężne z dzia-
łalności operacyjnej wyniosły w 2021 roku 5,487 mld zł wobec 3,158 
mld zł w 2020 roku. CAPEX grupy wyniósł w ubiegłym roku 1,98 mld 
zł wobec 2,44 mld zł rok wcześniej. Na koniec grudnia stan środków 
pieniężnych wynosił 4,15 mld zł. Na koniec 2021 r. poziom długu netto 
do EBITDA wyniósł w grupie 0,75x wobec 1,95x na koniec 2020 r. 

4.03.2022 -Nowe scenariusze dla niemieckich  
elektrownie węglowych 

Niemcy muszą w większym stopniu opierać się na własnych źró-
dłach energii i stać się bardziej niezależne od rosyjskiego gazu, po-
wiedział minister gospodarki Robert Habeck w wywiadzie dla radia 
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Deutschlandfunk. Nie wyklucza, że elektrownie węglowe w Niem-
czech będą musiały działać dłużej 
W wywiadzie dla radia Deutschlandfunk odnosząc się do zależności 
Niemiec od rosyjskiego gazu, minister, który jest również odpowie-
dzialny za ochronę klimatu, powiedział, że kraj jest dobrze przygo-
towany na wypadek przerwania dostaw. 
W perspektywie krótkoterminowej może jednak zaistnieć konieczność 
utrzymywania elektrowni węglowych w rezerwie lub nawet ich dłuższe 
działanie w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw. "Im bardziej 
polegamy na własnych źródłach energii i im bardziej te własne źródła 
energii nie są uzależnione od importu, tym bardziej suwerennie działa-
my. W tym kontekście pragmatyzm musi pokonać wszelkie polityczne 
ustalenia, a bezpieczeństwo dostaw musi być zagwarantowane" - 
stwierdził Habeck. Polityk partii Zielonych, potwierdził, że  
bezpieczeństwo jest ważniejsze od ochrony klimatu. 
"Chodzi o to, aby nie być już tak blisko związanym z Rosją" - 
 powiedział Habeck. 
Umowa koalicyjna partii rządzących - SPD, Zielonych i FDP - za-
kłada, że należy "optymalnie" przyspieszyć wycofanie węgla do 
2030 roku. 
 

4.03.2022 Wojna na Ukrainie -ostrzał i przejęcie 
elektrowni jądrowej w Zaporożu 

Po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę Rosjanie  próbują odebrać 
Ukrainie dostęp do infrastruktury strategicznej.   

24 lutego 2022 r. Rosjanie zajęli teren elektrowni w Czarnobylu. 
Wcześniej z Ukrainy docierały informacje o toczących się walkach wo-
kół czarnobylskiej elektrowni jądrowej. Rosyjska armia zajęła teren 
elektrowni jądrowej w Czarnobylu a osoby z personelu placówki 
przetrzymywane są jako zakładnicy. Nie jest znany stan obiektów 
czarnobylskiej elektrowni atomowej, osłony i zbiornika jądrowych 
odpadów. 

4 marca 2022 r. po kilku dniach walk w okolicach elektrowni doszło 
do szturmu na największą elektrownię  jądrowa w Europie w Zapo-
rożu.  W nocy elektrownia znalazła się pod ostrzałem rosyjskich sił, 
co doprowadziło do pożaru na jej terenie. Po przejęciu kontroli nad 
elektrownią, Rosjanie rano 4 marca dopuścili strażaków i pożar zo-
stał ugaszony. Ogień po ostrzale pojawił się poza kompleksem, w 
którym nie znajdują się reaktory. Są ofiary śmiertelne ataku na 
elektrownię. Państwowa Agencja Atomistyki zapewniła 4 marca 
2022 r., powołując się na ukraiński dozór jądrowy, że na terenie 
Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej nie doszło do uszkodzeń syste-
mów ważnych dla bezpieczeństwa jądrowego i nie odnotowano 
wzrostu poziomu promieniowania. PAA przekazała również, że 

sytuacja radiacyjna w Polsce jest w normie. 
„Przeżyliśmy noc, która mogła zatrzymać historię Ukrainy i Europy. 
Wojska rosyjskie zaatakowały elektrownię atomową w Zaporożu. Naj-
większą na Ukrainie, największą w Europie. Ona mogła być jak sześć 
Czarnobyli. Rosyjscy czołgiści wiedzieli, co ostrzeliwują. (...) To terror 
o niespotykanej skali. Niemal cała rosyjska armia jest rzucona prze-
ciwko naszemu narodowi, ale heroiczny opór Ukraińców od dziewięciu 
dni ratuje nasz kraj przed tą inwazją. Od czasów nazistowskiej okupa-
cji miasta ukraińskie nie widziały tak nieludzkiego okrucieństwa. 
Czernihów, Ochtyrka, Mariupol, Charków - tam celowo niszczą ludzi, 
dzielnice mieszkalne"  – oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr 
Zełenski, apelując, by mieszkańcy okupowanych miast dawali jasno 
do zrozumienia Rosjanom, że nie są u siebie i nie są mile widziani. 
W Ukrainie znajduje się jeszcze kilkanaście reaktorów jądrowych 
 

7.03.2022 Enea Operator przetestował  
prototypowe magazyny energii.  

Enea Operator zakończył testy pięciu prototypowych magazynów 
energii elektrycznej, działających w oparciu o zróżnicowane techno-
logie. Wyniki pomogą we wdrażaniu instalacji na dużą skalę. 
Testy przeprowadzono w warunkach rzeczywistych w Bydgoszczy, 
Zielonej Górze, Gubinie, Pogorzelicy i Opalenicy. Wykazały one, 
które z urządzeń, w zależności od specyfiki sieci, optymalnie speł-
niają oczekiwania operatora sieci. Projekt zyskał dofinansowanie z 
funduszy unijnych od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 
Zadaniem prototypowych magazynów było podniesienie jakości i bez-
pieczeństwa dostaw prądu, a także efektywności wykorzystania odna-
wialnych źródeł energii podłączonych do sieci niskiego napięcia. 
"Wykorzystanie technologii magazynowania energii wpisuje się w 
zaktualizowaną Strategię Rozwoju Grupy Enea. Zgodnie ze strategią 
magazyny energii, jako technologia kluczowa do zapewnienia stabil-
ności OZE i budowania bezpieczeństwa energetycznego, będą jedną ze 
specjalizacji Grupy Enea. W celu wykorzystywania nowych technologii 
w działalności OSD (operator systemu dystrybucyjnego) współpracuje 
ze światem nauki, co pomaga w dostępnie do innowacyjnych rozwią-
zań."– powiedział, cytowany w komunikacie, prezes Enei Paweł 
Szczeszek. 
Badania prototypowych magazynów energii przeprowadzono na sta-
cjach transformatorowych średniego napięcia. Moc znamionowa 
każdego z magazynów wynosiła 100 kW. Testy są wstępnym etapem 
do wdrożenia magazynów energii na dużą skalę. Prototypowe maga-
zyny energii będą obiektami dalszych badań naukowych, realizując 
również usługi systemowe w punktach przyłączenia. 
Magazyn energii w Gubinie wyposażony był w elektryczne konden-
satory dwuwarstwowe (EDLC), w Pogorzelicy – w litowo-jonowe 
(LIC), w Opalenicy – w baterie litowo-żelazowo-fosforowe (LFP), w 
Zielonej Górze – w baterie litowo-tytanowe (LTO), a w Bydgoszczy 
– w baterie ołowiowo-kwasowe typu VRLA. 
"Zrealizowane w ramach projektu badania przemysłowe, eksperymen-
talne prace rozwojowe, a potem testy w warunkach rzeczywistych po-
zwoliły na wytypowanie referencyjnych technologii magazynowania 
energii w kontekście usług systemowych, czyli takich, które w najwięk-
szym stopniu spełniają oczekiwania OSD podnosząc jakość i efektyw-
ność energii produkowanej i dostarczanej ze źródeł rozproszonych" - 
powiedział dr Robert Smoleński z Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
który jest partnerem projektu. 
"Nasza wiedza na temat funkcjonowania sieci elektroenergetycznych i 
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coraz szersze know-how w implementacji projektów badawczo-
rozwojowych dają nam solidne podstawy do budowy nowoczesnego 
podejścia do prosumenta oraz rozwijającej się energetyki obywatel-
skiej. Właśnie temu służyć mają m.in. magazyny energii" - zaznaczył 
wiceprezes ds. innowacji i logistyki Enei Operator Wojciech Drożdż. 
Jak wskazano w komunikacie, technologie magazynowania energii 
przyczyniają się do osiągnięcia unijnych celów w zakresie energii i 
klimatu. Ponadto opracowanie efektywnego sposobu magazynowania 
energii na poziomie niskiego napięcia jest szczególnie ważne w dobie 
dynamicznego rozwoju mikroinstalacji prosumenckich, np. fotowol-
taicznych czy wiatrowych. 
Projekt, którego wszystkie fazy trwały cztery lata, był współfinanso-
wany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków UE. 
Wartość przedsięwzięcia to ponad 7,2 mln zł, w tym prawie 3,2 mln 
zł z UE.  
 

8.03.2022 -Zarząd Enei chce przerwy w obradach 
NWZ zwołanego na 10 marca 

Zarząd Enei podjął uchwałę w sprawie zwrócenia się do walnego 
zgromadzenia z wnioskiem o zarządzenie przerwy w obradach 
NWZ, które zostało zwołane na 10 marca, w zakresie dotyczącym 
głosowania nad uchwałami w sprawie emisji akcji serii D. Zarząd 
proponuje przerwę do 8 kwietnia 
"Jednocześnie intencją zarządu spółki jest przeprowadzenie w dniu 10 
marca 2022 roku głosowania nad uchwałą w sprawie powołania człon-
ka Rady Nadzorczej Spółki zamieszczoną w punkcie 6 planowanego 
porządku obrad NWZ" - podano w komunikacie. 
Jak dodano, aktualnie trwają prace nad przygotowaniem umowy 
inwestycyjnej w przedmiocie potencjalnego objęcia przez Skarb 
Państwa nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii D. 
W styczniu Enea złożyła wniosek do Prezesa Rady Ministrów o ob-
jęcie przez Skarb Państwa nie mniej niż 45.470.725 i nie więcej niż 
88.288.515 akcji serii D za łączną kwotę nie wyższą niż 899,66 mln 
zł, w zamian za wkład pieniężny pochodzący ze środków Funduszu 
Reprywatyzacji. 
 

8.03.2022  Ośrodki Solidarności przyjęły  
ponad 300 uchodźców  

Wojna na Ukrainie trwa od 24 lutego 2022 r. Rosjanie atakują na-
wet obiekty cywilne, żołnierze Putina strzelają do niewinnych ludzi, 
giną także dzieci.  Od początku agresji zginęło ponad 2 tysiące cywi-
li w tym 60 dzieci. Coraz więcej mieszkańców Ukrainy z miast obję-
tych działaniami wojennymi ucieka do krajów ościennych 
(uchodźców jest już 2 mln. z czego ponad 1,3 mln. uciekło do  
Polski). 

Zgodnie z decyzją Komisji Krajowej Solidarność przeznaczyła dwa 
swoje ośrodki dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Do Spały i  
Jarnołtówka przybyło ponad 300 osób.   

"W dominującej liczbie są to matki z dziećmi. Jest też sporo osób star-
szych, seniorów. Mimo że 90 proc. osób to Ukraińcy, są też osoby in-
nych narodowości. Wśród osób, które się tam znalazły, jest dużo ran-
nych dzieci, które wymagają stałej opieki medycznej. W ośrodkach 
słychać tylko płacz lub przejmującą ciszę. Nikt tam nie ogląda telewi-
zji. Mamy mnóstwo rannych, dzieci z bandażami na głowach, z ranami 
rąk" – relacjonuje Marta Kiereś  prezes spółki „DomS”, zarządzającej 
ośrodkami wypoczynkowymi Solidarności. " Z początku największym 
problemem było zorganizowanie pomocy medycznej. Z tym był duży 
problem, bo szpitale odmawiały pomocy, ale bardzo pomógł nam Kry-
stian Swarbuła z Centrum Kryzysowego. On wszystkich stawia do pionu 
i załatwia rzeczy dla nas niemożliwe. Jesteśmy mu ogromnie wdzięczni. 
Wśród osób przebywających w ośrodkach w Spale i Jarnołtówku są nie 
tylko osoby ranne, ale też z chorobami przewlekłymi, a także – jak to 
mówią lekarze – odreagowujące stres. Dzień po przybyciu dzieci dosta-
wały nawet po 40 stopni gorączki. Stąd pilnie potrzebujemy pediatrów"– 
mówi Marta Kiereś. Wszyscy mają też katar. Dosłownie wszyscy – 
dodaje. Ale też – z powodu przewlekłych chorób – potrzebne są leki. 
Te są ukraińskie, a polskich zamienników pracownicy ośrodka nie 
znają. Muszą być lekarze, którzy będą badać i przepisywać inne leki." 
Bardzo pomaga nam w Spale dr Tadeusz Kilian. Ale sam nie da 
rady i nie jest pediatrą" – mówi Kiereś. 
Zresztą potrzeby są ogromne. W pierwszej kolejności pilnie  
potrzeba:– wózków dziecięcych, – nocników dla dzieci,– laktatorów,– 
odkurzaczy,– pralek,– suszarek do ubrań, 
– małych lodówek do pokoi,– dużego telewizora do sali zabaw dla dzie-
ci,– kredek, długopisów, kartek, zeszytów i bloków,– bielizny (przede 
wszystkim majtek, skarpet),– kapci i klapek,– ładowarek do telefonów,– 
latarek,-zabawek,– insuliny. 

Wielką pomoc w organizowaniu zbiórek oddaje nam też Sylwia 
Drążczyk, nasz projektant. 
Potrzebny jest też opał, bo obiekty pracują na pełnych obrotach. W 
ośrodkach używany jest głównie ekogroszek. Oprócz pediatrów pilnie 
potrzeba osób do pomocy socjalnej, czyli takich, które pomogą zała-
twiać podstawowe sprawunki. Pojechać do sklepu, zawieźć do lekarza, 
apteki, pomóc załatwić podstawowe sprawy. 
" Ale też, aby z nimi być. Dopytywać o problemy, potrzeby, po pro-
stu być z nimi" – mówi prezes. – Nasi pracownicy nie mają takiej moż-
liwości. Pracy jest tak strasznie dużo, że sami sobie nie poradzimy. 
Prezes Kiereś – poza problemem finansowym oczywiście – mówi, że 
nie ma problemu z jedzeniem, choć mleko i chleb idą w ogromnych 
ilościach. Nie brakuje też pampersów. 
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9.03.2022 Solidarność otworzy w Gdańsku punkt recepcyjny dla 
uchodźców z Ukrainy. 
Część budynku NSZZ Solidarność w Gdańsku, w której znajduje się 
Sala Akwen razem z Salą Balkonową oraz hol przed Salą Akwen, 
będzie wydzielona na potrzeby punktu recepcyjnego dla uchodźców 
z Ukrainy. 
Jest to efekt porozumienia o użyczeniu pomieszczeń pomiędzy Urzę-
dem Wojewódzkim a NSZZ „Solidarność”. W Gdańsku Urząd Wo-
jewódzki do tej pory zorganizował dwa punkty recepcyjne, jeden w 
tak zwanym Domu Harcerza, drugi w Hali Dworca Tymczasowego. 
Oba punkty nie są wystarczające, aby pomieścić napływających 
uchodźców z Ukrainy. 
„Tak jak zapowiadaliśmy Solidarność wykorzysta wszelkie możliwości 
niesienia pomocy walczącej Ukrainie. Wydzielona część siedziby Soli-
darności w Gdańsku jest kolejnym obiektem, który udostępniamy. 
Przypomnę, że już dwa nasze ośrodki przyjęły ponad 300 uchodźców. 
Głównie matek z dziećmi” – mówi Piotr Duda.  
Punkt recepcyjny w Sali Akwen organizuje Urząd Wojewódzki, któ-
ry sprawuje nadzór nad całością przedsięwzięcia. Region Gdański 
NSZZ „Solidarność” zabezpieczy pomieszczenia i wolontariuszy, 
którymi będą członkowie Solidarności, którzy będą pomagali pra-
cownikom Urzędu Wojewódzkiego. Sala Balkonowa będzie przezna-
czona dla matek z małymi dziećmi, natomiast Sala Akwen ze wzglę-
du na większą powierzchnię będzie salą ogólną. 
Powtórka z historii 

W 1991 r. Ukraina odzyskała niepodległość, ale cały czas znajdowa-
ła się pod kontrolą Rosji. Po Euromajdanie na przełomie 2013-14 r. 
odsunięto od władzy prorosyjskiego Prezydenta  Wiktora Januko-
wycza oraz Partię Regionów. Zwycięstwo Euromajdanu spowodo-
wało ingerencję  rosyjskich sił zbrojnych i po kilkumiesięcznych 
walkach doprowadziło do aneksji Krymu przez Rosję. Już wtedy w 
2014 r. jako Solidarność  protestowaliśmy przeciwko działaniom 
Putina, który dla przypomnienia wcześniej prowadził działania 
wojenne w Czeczenii i Gruzji. Należy tu przypomnieć wyjazd od 
oblężonej Gruzji Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego słynne wy-
stąpienie w Tbilisi z 5 sierpnia 2008. Europa przyglądała się tylko 
tym działaniom, praktycznie nie podejmując żadnych kroków. 
Niestety UE pod rządami Niemiec mimo w/w faktów przez cały czas 
prowadziła interesy z Rosją, która dzisiaj wykorzystuje pozycję 
monopolistyczną na Europejskim rynku gazu i ropy. Doprowadziło 
do tego między innymi wybudowanie i oddanie do użytku przez 
Niemcy i Rosję gazociągu Nord Stream -8 listopada 2011 r. (w uro-
czystym uruchomieniu wzięli udział ówczesny Prezydent Rosji Dmi-
trij Miedwiediew, kanclerz Angela Merkel oraz premierzy Francji i 
Holandii). Przez kolejne 10 lat budowano drugi gazociąg Nord Stre-
am 2, który jest już ukończony  i czeka tylko na dopuszczenie do 
eksploatacji. Wykorzystując pozycję monopolistyczą Rosja bogaciła 
się kosztem całej Europy, a zyski inwestowała w wzmocnienie siły 
militarnej, które zakończyło się kolejną agresją na Ukrainę, dzięki 
temu w XXI wieku mamy w Europie działania wojenne… 

Dla przypomnienia wcześniejszy protest, który odbył się już 8 mar-
ca  2014 r. Solidarność wtedy  pikietowała ambasadę Rosji w War-
szawie i jej konsulat w Krakowie. Demonstracje miały zwrócić uwa-
gę na sytuację na Ukrainie, były też wyrazem solidarności z tym 
krajem. Na demonstracji pojawiły się transparenty z hasłami: 
"Putin łapy precz od Ukrainy", czy "Precz z Putinem". 
"Solidarność nie może milczeć w sprawie Ukrainy" - mówił wtedy 
przewodniczący związku Piotr Duda. Przypomniał, że Polska otrzy-
mywała podobne gesty wsparcia i solidarności w latach 80. oraz w 
czasie stanu wojennego. "To jest nasza wspólna sprawa, wszyscy, 
którzy żyjemy w Europie i na świecie, chcemy żyć w pokoju i rozwiązy-
wać swoje problemy w sposób pokojowy" - mówił. Wezwał prezyden-
ta Rosji Władimira Putina do pokojowego dialogu, a nie eskalacji 
napięcia. To jest nasza wspólna sprawa, wszyscy, którzy żyjemy w 
Europie i na świecie, chcemy żyć w pokoju. 

9.03.2022 Elektrownia jądrowa w Czarnobylu  
odłączona od sieci elektroenergetycznej 

Wojska rosyjskie odłączyły elektrownię nuklearną w Czarnobylu od 
sieci - podała w środę agencja Bloomberg, powołując się na ukraiń-
skiego państwowego operatora sieci elektroenergetycznej. 
8 marca wieczorem Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej 
(MAEA) podała, że utraciła kontakt z systemami monitorującymi 
poziom promieniowania odpadów radioaktywnych w elektrowni 
atomowej w Czarnobylu. Przypomniano, że w obiekcie znajdują się 
wyłączone z użytku reaktory oraz składowiska odpadów promienio-
twórczych. Organ regulacyjny przekazał, że może komunikować się z 
zakładem tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej. "Jestem głę-
boko zaniepokojony trudną i stresującą sytuacją, w jakiej znajduje się 
personel elektrowni jądrowej w Czarnobylu oraz potencjalnym ryzy-
kiem, jakie niesie to ze sobą dla bezpieczeństwa jądrowego" – powie-
dział szef agencji Rafael Grossi. 
Wcześniej BBC podał, że Rosjanie przetrzymują na terenie czarno-
bylskiej elektrowni atomowej ponad 100 pracowników i około 200 
ukraińskich ochroniarzy. Przekazano, że personel kontynuuje wypeł-
nianie swoich obowiązków - "atmosfera jest spokojna, ale warunki 
panujące na miejscu określają oni jako trudne". 
"Od 24 lutego, czyli od dnia przejęcia kontroli nad obiektem przez 
rosyjskie wojsko, w czarnobylskiej elektrowni pracuje i mieszka tych 
samych 210 członków personelu, choć wymagana jest rotacja pracow-
ników. Mają dostęp do żywności i leków, jednak w ograniczonym za-
kresie, a sytuacja się pogarsza" - przekazała MAEA. 
"Osiem z piętnastu wybudowanych na Ukrainie reaktorów jądrowych 
jest obecnie w użytku, a poziom promieniowania nadal jest w normie" 
- poinformował serwis CNN. 

(Ciąg dalszy ze strony 6) 
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10.03.2022 Wojna na Ukrainie  
- przesył gazu na zachód zagrożony  

Rosjanie  kontynuują przejmowanie infrastruktury strategicznej 
Ukrainy.  
10.03.2022 Rosyjskie oddziały weszły do dwóch tłoczni na wschodzie 
Ukrainy, stwarza to zagrożenie dla przesyłu gazu przez ukraiński 
system na zachód, do Europy - poinformował ukraiński operator 
przesyłowy gazu GTSOU. 
Z informacji operatora wynika, że uzbrojone oddziały Rosjan i sepa-
ratystów z tzw. ŁRL (Ługańskiej Republiki Ludowej) są na terenie 
tłoczni w Nowopskowie w obwodzie ługańskim, oraz w Kupjańsku 
w obwodzie Charkowskim. W Nowopskowie krzyżują się gazociągi 
przesyłowe - biegnący z Rosji na zachód "Sojuz", oraz gazociąg 
biegnący przez Ukrainę w kierunku Rostowa nad Donem. Przez 
Kupjańsk przebiega gazociąg z Rosji, krzyżujący się dalej na połu-
dnie z "Sojuzem". 
Jak podkreśliło GTSOU, potencjalna ingerencja w działanie tłoczni 
stwarza znaczące ryzyko dla nieprzerwanego transportu rosyjskie-
go gazu na zachód, do Europy. 
Operator poinformował, że zażądał od wojskowych opuszczenia tere-
nu tłoczni i zaprzestania prób zakłócania ich działania. GTSOU 
zaznaczyło, że o całej sytuacji zawiadomiło odpowiednie służby, jak 
też i Gazprom, którego gaz jest tłoczony przez ukraiński system. 
Dostawy gazu do Polski realizowane są bez zakłóceń 
"Zapasy gazu w Polsce są na wystarczającym poziomie, a dostawy są 
obecnie realizowane bez zakłóceń" - poinformowała minister klimatu 
i środowiska Anna Moskwa. 
Premier Mateusz Morawiecki, który w czwartek w trakcie dwudnio-
wego nieformalnego szczytu przywódców Unii Europejskiej w Paryżu 
odpowiadał na pytania dziennikarzy, powiedział, że w tym roku zosta-
nie ukończony gazociąg bałtycki i da on Polsce wraz z terminalem 
LNG niezależność od rosyjskiego gazu. Przypomniał też, że Polska 
wiele razy ostrzegała Europejską Partię Ludową oraz Niemcy przed 
rosyjskim szantażem i przed promowaniem Nord Stream i Nord 
Stream 2. Dodał jednak, że nie wszystkie kraje UE chcą rezygnować 
z gazu z Rosji. 10.03.2022  był 16. dniem agresji Rosji na Ukrainę. 
 

11.03.2022 Akcjonariusze Enei zdecydowali o  
przerwie w NWZ dot. emisji do 8 kwietnia 

Akcjonariusze Enei zdecydowali o przerwie w obradach nadzwy-

czajnego walnego zgromadzenia, które miało podjąć uchwałę w 
sprawie emisji akcji serii D, do 8 kwietnia br., podała spółka. 
Spółka podała wcześniej, że trwają prace nad przygotowaniem 
umowy inwestycyjnej w sprawie potencjalnego objęcia przez Skarb 
Państwa nowo emitowanych akcji serii D. 
W styczniu Enea złożyła do Prezesa Rady Ministrów wniosek o ob-
jęcie przez Skarb Państwa akcji nowej emisji serii D za łączną kwo-
tę nie wyższą niż 899 659 967,85 zł w zamian za wkład pieniężny 
pochodzący ze środków funduszu reprywatyzacji. 
 

12.03.2022 Nowa Emerytka    
Jola Skorobogata  

11.03.2022 w Restauracji Panorama w 
Dębnie odbyło się uroczyste spotkanie na 
okoliczność przejścia na emeryturę  
naszej koleżanki Joli Skorobogatej. Jola 
w strukturach Enei w Biurze Obsługi 
Klienta przepracowała 28 lat. W dniu 
przejścia na zasłużoną emeryturę pracowa-
ła  na stanowisku Starszy Specjalista ds. 
Obsługi Klienta. 
W okolicznościowym spotkaniu uczestni-
czyli zaproszeni goscie: koleżanki i  kole-
dzy i  z Enea Operator i Enea Centrum. 
Jak zwykle przy takich uroczystościach 

były życzenia,wspomnienia, prezenty oraz tradycyjne STO LAT. 
Podarowane kwiaty, upominki i niespodzianki w czasie  imprezy były 
dowodem tego, że Jola jest jedną z naszych ulubionych koleżanek. 
Na pewno będziemy za nią tęsknić, ale tylko w pracy, bo wiemy, że 
nadal będziemy utrzymywać  przyjacielskie kontakty i inicjować 
towarzyskie wspólne spotkania. 
My Członkowie NSZZ Solidarność również dołaczamy do życzeń-
Wszystkiego Najlepszego na Nowej Drodze Życia, oraz zachęcamy do 
aktywnej działanosci w coraz większym Kole Emerytów i Rencistów 
działającym przy Naszej Organizacji. 
Poniżej podziękowanie Joli  za wieloletnią wspłpracę. 
Szanowne koleżanki i Szanowni koledzy 
Czas mojej pracy w Naszej wspólnej firmie dobiega końca. 
Tym wszystkim z którymi miałam przyjemność współpracować serdecz-
nie dziękuję. 
Jesteście dla mnie ważnymi ludźmi , z którymi praca , współpraca 
sprawiała radość i satysfakcję. 
Dziękuję za setki wspomnień związanych z codziennym pełnieniem 
obowiązków zawodowych i nie tylko. 
Proszę Was pielęgnujcie tą świetną i przyjazną atmosferę. 
Wszystkim  życzę ciekawej i pełnej wyzwań drogi zawodowej, a także 
zdrowia i powodzenia w życiu prywatnym. 
Żywię nadzieję, że nasze drogi / choć już nie zawodowe / jeszcze niejed-
nokrotnie się skrzyżują. 
Pozdrawiam 
Jolanta Skorobogata 
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13.03.2022 Nowy członek  
Rady Nadzorczej  

Grupy ENEA  
Rada Nadzorcza Grupy ENEA powiększa 
skład do 10 osób, dołączył do niej Rado-
sław Kwaśnicki 
Nadzwyczajne walne zgromadzenie Gru-
py Enea podjęło uchwałę, na mocy której 
w skład rady nadzorczej Enei X kadencji 
powołany został Radosław Kwaśnicki 
Robert Kwaśnicki -posiada tytuł nauko-

wy doktora nauk prawnych oraz uprawnienia zawodowe radcy 
prawnego. Pełni funkcję Senior Partnera w Kancelarii RKKW - 
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy, którą założył w 2008 r. 
Wcześniej zaś, począwszy od 2001 r., współpracował z krajowymi i 
międzynarodowymi kancelariami prawnymi. 
Jest ekspertem w dziedzinie prawa spółek, w tym ładu korporacyj-
nego oraz prawa grup spółek. Specjalizuje się także w sporach wła-
ścicielskich, rynku kapitałowym oraz zawodowo przewodniczy wal-
nym zgromadzeniom. 
 

14.03.2022 Wojna na Ukrainie-przywrócono  
zasilanie w Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej 

Zasilanie w Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej zostało przywró-
cone - podał 13.03.2022 portal RBK-Ukraina, powołując się na infor-
macje od Enerhoatomu, ukraińskiego koncernu obejmującego 
wszystkie cztery elektrownie jądrowe na Ukrainie. 
Systemy chłodzenia dla zużytych elementów paliwa jądrowego będą 
ponownie działać normalnie dzięki zasilaniu awaryjnemu. Zapowie-
dział  minister energetyki Ukrainy Herman Hałuszczenko, informuje 
Energoatom. 
„Dzisiaj, dzięki niesamowitym wysiłkom specjalistów firmy Ukrenergo, 
naszych naukowców nuklearnych i elektryków, możliwe stało się przy-
wrócenie zasilania elektrowni jądrowej w Czarnobylu, która została 
przejęta przez rosyjskich najeźdźców” – powiedział. 
Hałuszczenko podkreślił, że elektrownia atomowa w Czarnobylu 
jest obiektem ukraińskiej energetyki. 
„Nie potrzebujemy od nikogo pomocy, aby zapewnić lub przywrócić 
zasilanie naszych obiektów. Tak, nasi energetycy są rzeczywiście boha-
terami, ale nie da się zapewnić bezpieczeństwa nuklearnego w obliczu 
agresji militarnej wyłącznie przez wyczyny. Ponownie apelujemy do 
naszych międzynarodowych partnerów, Komisji Europejskiej, MAEA, 
ONZ, OBWE: pomóżcie nam chronić obiekty jądrowe! Teraz koniecz-
ne jest zmuszenie wroga do opuszczenia elektrowni jądrowej i ustano-
wienia 30-kilometrowej strefy zdemilitaryzowanej wokół ukraińskich 
obiektów jądrowych" - oświadczył Hałuszczenko. 
Co się jeszcze dzieje wokół energetyki jądrowej na Ukrainie? 
11.03.2022 do elektrowni jądrowej w Zaporożu przybyło 11 pracow-
ników rosyjskiego państwowego koncernu jądrowego Rosatom. 
Obywatele Federacji Rosyjskiej powiedzieli, że zostali wysłani w celu 
oceny bezpieczeństwa jądrowego i radiacyjnego po ostrzale i zajęciu 
stacji przez siły okupacyjne. Poinformował o tym serwis prasowy 
NNEGC Energoatom w Telegramie. 
Odnotowano, że wśród tych osób zidentyfikowano głównego inżynie-
ra elektrowni jądrowej Bałakowo Olega Romanenko oraz zastępcę 
głównego inżyniera ds. remontów elektrowni jądrowej w Rostowie 
Iwana Małachowa. 
"Według przedstawiciela tej grupy, zostali wysłani do oceny bezpie-
czeństwa jądrowego i radiacyjnego po ostrzale i przejęciu stacji, a tak-
że do pomocy w naprawach" - napisano w raporcie. 
Innym powodem ich pojawienia się jest odmowa współpracy ukraiń-
skiego kierownictwa i personelu Elektrowni Zaporoskiej z okupan-
tami. 

W tym samym czasie inny przedstawiciel okupantów, który sam sie-
bie nazywał szefem „administracji wojskowo-cywilnej”, powiedział, 
że to rzekomo terytorium Rosji i będzie takie „na zawsze”, a elek-
trownia jądrowa Zaporoże należy już do systemu kontroli korpora-
cji Rosatom. 
Zaporoska Elektrownia Jądrowa od 4 marca kontrolowana jest przez 
rosyjskie wojska okupacyjne, jednak samą pracą instalacji dotąd kie-
rowała jej ukraińska załoga. Obecnie w elektrowni pracują z pełną 
mocą dwa bloki WWER-1000. 
 

16.03.2022 Orlen ma zgodę na przejęcie PGNiG  

Płocki koncern otrzymał od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów warunkową zgodę na transakcję: w ciągu roku musi sprze-
dać spółkę córkę PGNiG Gas Storage Poland (GSP). Obecnie jest 
ona jedynym przedsiębiorstwem, które posiada koncesję na maga-
zynowanie paliw gazowych i pełni funkcję operatora systemu. 
Jak podkreślił prezes urzędu, Tomasz Chróstny, decyzja jest podykto-
wana tym, że do magazynów powinny mieć równy dostęp również 
inne podmioty dystrybuujące gaz w kraju - tak by chronić interesy 
ewentualnej konkurencji PGNiG i konsumentów. Jak zauważono bo-
wiem w przeprowadzonej analizie, PGNiG wzmacnia swoją pozycję 
przy jednoczesnym coraz mniejszym udziale konkurentów. 
Środki zaradcze UOKiK są mniej dolegliwe niż w przypadku prze-
jęcia przez Orlen Lotosu. Z uwagi na odmienną branżę i mniejsze 
skutki dla międzynarodowego rynku Komisja Europejska w marcu 
ubiegłego roku przekazała polskiemu urzędowi anty monopolowe-
mu kontrolę nad koncentracją Orlenu i PGNiG. Jak podkreślał pre-
zes Chróstny, jego instytucja była w bieżącym kontakcie z KE. 
Transakcja nie powinna wzbudzać kontrowersji, tym bardziej że nie 
nakazano Orlenowi sprzedaży magazynów jako infrastruktury, lecz 
jedynie prawa do zarządzania nimi. „Spółka Gas Storage Poland jest 
wyłącznie operatorem infrastruktury. Po połączeniu PKN ORLEN z 
PGNiG to Grupa Orlen pozostanie właścicielem magazynów” - tłuma-
czy PKN Orlen w przesłanej DGP odpowiedzi. GSP zarządza  
siedmioma podziemnymi magazynami gazu. Ich pojemność czynna 
to 3,235 mln.m. sześc. 
Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podtrzymuje, że transakcja z 
Lotosem będzie zrealizowana do lipca, natomiast przejęcie PGNiG 
zostanie ukończone do końca roku.  
 

17.03.2022 W Operatorze o: 
 nagrodach, premiach, sanatorium, rekrutacji. 

 

Strony dialogu społecznego w Enea Operatorze, spotkały się by 
porozmawiać o najpilniejszych tematach, oraz dokonać stosownych 
uzgodnień. Spotkanie odbyło się w formie zdalnej (wideokonferencja). 

(Ciąg dalszy ze strony 8) 

(Ciąg dalszy na stronie 10) 

str. 9 / Pod Napięciem 237 / 3 / 2022  

https://serwisy.gazetaprawna.pl/poradnik-konsumenta
https://www.gazetaprawna.pl/tagi/ke
https://www.gazetaprawna.pl/tagi/prawo


Ze strony Zarządu w spotkaniu uczestniczyli Prezesi : Marek Rusa-
kiewicz (tylko w na początku spotkania),Michał Cebula i  Jarosław 
Ołowski. 
Tematy poruszane podczas spotkania: 
1.Fundusz nagród za usuwanie skutków wichur. Strona Społeczna 
wielokrotnie podkreślała potrzebę dodatkowego uhonorowania 
Pracowników, którzy w styczniu i lutym 2022 r. walczyli ze skutka-
mi nawałnic jakie nawiedziły Polskę w tym również teren GK Enea. 
Prezes Michał Cebula uzyskał zgodę Zarządu na uruchomienie do-
datkowego funduszu celowego, który zostanie podzielony na po-
szczególne Oddziały Dystrybucji (OD). Podział środków będzie wyni-
kał z liczby godzin awaryjnych w w/w okresie w poszczególnych OD. 
Strona Pracodawcy przygotowała odpowiednią tabelkę z podziałem na 
poszczególne OD. Szczegółowy podział przyznanych środków miałby 
być uzgodniony przez Dyrektorów OD z Organizacjami Związko-
wymi w Oddziałach. Wypłata nagród miałaby nastąpić do końca 
marca 2022 r. Strona Społeczna zgodziła się z tą propozycją. 
2.Nagroda Świąteczna.  W odpowiedzi na wystąpienia Organizacji 
Związkowych oraz mając na uwadze tradycję z lat ubiegłych, Za-
rząd zaproponował wypłatę  przed Świętami Wielkanocnymi nagro-
dy świątecznej w wysokości o 500 zł większej niż w 2021 r. –1500 zł. 
Strona Społeczna zgodziła się z tą propozycją. Wypłata nagrody 
nastąpi do 10 kwietnia 2022 r. 
3.Wolne miejsca w sanatorium w Inowrocławiu. Zgodnie z naszy-
mi  wcześniejszymi ustaleniami uzgodniono rozdysponowanie na 
poszczególne Oddziały Dystrybucji 108 niewykorzystanych  miejsc 
do Sanatorium w Inowrocławiu. 
4. Zmiany  do procedury rekrutacji. Strona Pracodawcy przedstawi-
ła propozycję zmian do procedur rekrutacji. Propozycję zmian wyni-
kają z ujednolicenia definicji oraz aktualizacji wynikającej ze zmie-
niających się przepisów. Strona społeczna dostanie w/w dokument w 
trybie śledzenia zmian,  będzie mogła się do niego odnieść i ewentual-
nie zgłosić swoje uwagi. 
 
Więcej szczegółów do uzyskania w siedzibach NSZZ Solidarność. 
 

17-18.03.2022 Obradowała  
KM NSZZ Solidarność Enea 

Komisja Podzakładowa ze Szczecina była organizatorem pierwsze-
go w tym roku posiedzenia Komisji Międzyzakładowej NSZZ Soli-
darność Enea (KM). Obrady odbyły się w Trzęsaczu. 
Tematyka spotkania: 
1.Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania Delegatów KM. 
2.Sprawozdanie z działalności Prezydium KM. 
3.Sprawozdanie finansowe. 
4.Wybory do RN Enea S.A. i Członka Zarządu Enea Operatora. 

Członkowie Prez.KM i Nasi Kandydaci w wyborach do RN  SA i zarządu  EO 

5.Przyjęcie uchwał. 
6.Sprawy różne wolne wnioski: -powrót do szkoleń stacjonarnych, 
standaryzacja-etatyzacja Enea Operatora, struktura dyspozycji 

ruchu, -nowe wzory ubrań roboczych, -nagrody i premie, -nowa 
strona internetowa KM. 

19.03.2022 Nowy Przewodniczący  
Rady Nadzorczej Enea 

Operatora 
Nadzwyczajne Zgromadzenie 
Wspólników Enei Operator 18 
marca 2022 r. powołało do składu 
Rady Nadzorczej Spółki Lecha 
Żaka, powierzając mu funkcję Prze-
wodniczącego Rady Nadzorczej. 
Lech Żak aktualnie pełni funkcję 
Członka Zarządu ENEA S.A. ds. 
strategii i rozwoju 

 

22.03.2022 Robocze spotkania w  
Enea Logistyce i Enea Serwis. 

W trybie mieszanym (stacjonarnie i zdalnie) spotkały się 
strony dialogu społecznego w Enea Logistyce. Tematy 
poruszane podczas spotkania: 1.Premia świąteczna -
uzgodniono, że 10 kwietnia Pracownicy Logistyki otrzy-
mają nagrodę w takiej samej  wysokości jak w Enea S.A. 
i Enea Operator –1500 zł. 
2.Nagroda dla osób zaangażowanych w usuwaniu skut-
ków orkanów. Przedstawiciel NSZZ Solidarność zapropo-
nował wypłatę takiej nagrody, podobnie jak to się ma w 
Spółce Matce (Enea Operatorze). Zarząd przeanalizuje 
taką możliwość i ustosunkuje się do tej propozycji na na-
stępnym spotkaniu -28 marca 2022 r. 
3.Integracja obszaru dystrybucji. Strona związkowa do-

pytywała się o aktualny stan prac zespołów powołanych do tego tematu. 
Prace zespołów trwają , w maju mają zostać wypracowane materiały do 
dalszych konsultacji. 
4.Posiłki profilaktyczne. W Spółce trwają prace nad aktualizacją osób 
uprawnionych do tego świadczenia. 

Również w Enea Serwisie rozmawiano o najpilniejszych sprawach 
do załatwienia w tej Spółce. Rozmowy odbyły się w trybie wideo-
konferencji. 
Tematy poruszane podczas spotkania: 
1.Premia świąteczna -uzgodniono, że 10 kwietnia Pracownicy Enea 
Serwis otrzymają nagrodę w takiej samej  wysokości jak w Enea S.A., 
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Enea Operator i Enea Logistyka. 
2.Nagroda za  usuwanie skutków orkanów. Wzorem innych Spółek 
GK Enea na wniosek strony związkowej  Zarząd przygotowuje propo-
zycję analogiczną jak w Enea Operatorze. Pod koniec tygodnia stro-
nie związkowej zostanie przesłana propozycja. 
3.Tabela płac zasadniczych na 2022 r. Odpowiedni materiał został 
przesłany, czeka na podpisy strony związkowej. Nowa tabela miałaby 
wejść w życie od marca 2022 r. 14 osób, które nie dostały pełnej 
podwyżki płacy zasadniczej od stycznia 2022 r. dostaną wyrównanie 
wraz z pochodnymi. 
4.Integracja obszaru dystrybucji. Przejęcie działalności eksploata-
cyjnej przez Enea Operatora. Zespoły powołane miedzy innymi do 
tego celu pracują, czekamy na materiał do uzgodnień ze stroną społecz-
ną. 
5.Premiowanie w obszarze projektowania. Program pilotażowy 
 zdaniem strony pracodawców spełnił swoje cele dlatego, kolejnym 
krokiem jest wprowadzenie go protokołem dodatkowym do Zakładowe-
go Układu Zbiorowego Pracy. Trwają prace w celu rozszerzenia syste-
mu premiowania na inne grupy zawodowe. Wspólnie ze stroną 
związkową zostanie powołany zespół, który przygotuje odpowiednie 
propozycje. 
6.Umowa przyłączeniowa z Operatorem. Umowa jest w końcowym 
etapie uzgodnień. 
7.Podwyżki płac zasadniczych w 2022 r. Ta tematyka ma być konty-
nuowana po Świętach Wielkanocnych. 
  

22-23.03.2022 r. wybieramy członków Rady  
Nadzorczej ENEA S.A. II tura 4-5.04.2022 

22 i 23 marca 2022 r. odbyły  się wybory do Rady Nadzorczej ENEA 
SA, uprawnionymi do głosowania są wszyscy Pracownicy Grupy 
Kapitałowe Enea. A więc zarówno w Bogdance,  w Kozienicach  w 
Połańcu, w Białymstoku, ale i Poznaniu, Zielonej Górze, Gorzowie 
Wielkopolskim, Szczecinie i Bydgoszczy   
Pracownicy GK Enea wybierają swoich 3 Przedstawicieli z pośród 7 
którzy się zgłosili w I turze. Zachęcamy do skorzystania z tego 
uprawnia i oddanie głosu na wskazanych przez Naszą Organizację 
kandydatów tj. Mariusza Pliszkę (Enea Operator), Mariusza  
Romańczuka (Lubelski Węgiel Bogdanka), Mariusza Damasiewicza 
(Elektrownia Połaniec). 

Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że w I turze  wyborów 
wzięło udział 8 847 Pracowników GK Enea tj. 50,9 % wszystkich 
uprawnionych. Żaden z 7 kandydatów nie uzyskał wymaganej  
większości ważnych głosów, dlatego konieczna bedzie druga tura  
wyborów, która odbędzie się 4 i 5 kwietnia 2022 r. W ponownym 
głosowaniu będziemy wybierać spośród sześciu kandydatów, którzy 
uzyskali największą ilość głosów.  
W I turze wyborów  poszczególni kandydaci uzyskali następującą 
liczbę głosów: 
Bieniek Sebastian – 2 091 (24,6%), 
Damasiewicz Mariusz – 2 978 (35,1%), 
Grygiel Bartłomiej – 2 202 (25,9%), 
Jaciubek Michał Dominik – 1 417 (16,7%), 
Mazur Maciej – 1 848 (21,8%), 
Pliszka Mariusz – 3 566 (42,0%), 
Romańczuk Mariusz – 3 284 (38,7%). 
Jak widać z powyższego zestawienia popierani przez nas kandydaci 
(MARIUSZE) uzyskali największą liczbę głosów w I turze wyborów. 
Serdeczne podziękowanie za Wasze głosy i każdy przejaw  
zaangażowania w wybory do RN Enea SA.  

Prosimy tez o poparcie Mariuszów w drugiej turze wyborów. 
Podczas drugiej tury wyborów głosujemy na maksymalnie trzech 
kandydatów, stawiając krzyżyk w kratce obok nazwiska kandydata. 
Do głosowania uprawnieni są wszyscy pracownicy zatrudnieni w 
naszej Grupie. 

24-25.03.2022  
Obradowała KP 

NSZZ Solidarność 
Enea Gorzów Wlkp. 

W Barlinku na pierwszym w 
2022 r posiedzeniu spotkali się  
członkowie Komisji Podza-
kładowej NSZZ Solidarność 
Enea Gorzów Wlkp. (KP G).  
W zebraniu uczestniczyli za-

proszeni goście: Prezes Enea Operator-Marek Rusakiewicz, Vice 
Prezes Enea Operator-Michał Cebyla, Vice Prezes Enea Serwis 
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Piotr Bogusławski, Członek Rady Nadzorczej Enea S.A.-
Mariusz Pliszka, Przewodniczący Zarządu Regionu Gorzów 
NSZZ Solidarność-Waldemar Rusakiewicz, Przewodniczący 
Krajowej Sekcji Energetyków NSZZ Solidarność -Marek Boiń-
ski, Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidar-
ność -Krzysztof Nawrocki. 

Tematyka obrad: 
1.Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania Komisji. Odczytano i 
przyjęto protokół z 16 listopada 2021 r. 
2.Sprawozdanie z działalności od ostatniego zebrania. Członkowie 
Prezydium i Komisji Międzyzakładowej zapoznali zebranych z najważ-
niejszymi zdarzeniami jakie miały miejsce od ostatniego zebrania 
KPG. 
3.Przyjęcia członków. Stosowną uchwałą w szeregi naszej organizacji 
przyjęto kolejne dwie osoby. 
4.Integracja obszaru dystrybucji. Korzystając z obecności Prez. M. 
Rusakiewicza szczegółowo omówiono temat integracji obszaru dystry-
bucji. Temat ten będzie miał wpływał na przyszłość Spółek GK Enea 
- Enea Serwis, -Enea Logistyka, -Enea Pomiary. Pod koniec maja 
mamy otrzymać materiał do dalszych uzgodnień. 
5.Wspólna Działalność Socjalna (WDS) w Grupie Kapitałowej (GK) 
Enea w 2022 r. Przedstawiono Plan Działalności Socjalnej GK Enea 
w 2022 r., ze szczególnym uwzględnieniem terminów związanych ze 
składaniem wniosków o dofinansowanie poszczególnych działalności 
WDS. 
6.Imprezy organizowane przez naszą organizację w 2022r. Przew. 
KP G. K.Gonerski przedstawił imprezy jakie chcemy w tym roku zor-
ganizować : maj-czerwiec Turniej Piłki Siatkowej, lipiec Spływ Ka-
jakowy, sierpień Pielgrzymka do Częstochowy, Wrzesień Turniej 
Piłkarski, -grudzień Turniej Bowliga, maj-wrzesień wyjazdy week-
endowe nad morze. Szczegółowe plany tych imprez zostaną umiesz-
czone na naszej stonie-Menu-Organizowane przez nas imprezy. 

7.Transformacja Sektora Energetycznego – Narodowa Agencja 
Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Przewodniczący KSE Ma-
rek Boiński przedstawił przyjęty przez Rząd program powołania NA-
BE, branżowy dialog trójstronny oraz aktualny stan prac nad za-
warciem Umowy Społecznej dla sektora energetycznego. 
8.Wybory w GK Enea. Przedstawiono harmonogram wyborów przed-
stawicieli załogi w organach Spółek GK Enea. Czeka nas druga tura 
wyborów do Rady Nadzorczej Enea S.A., oraz wybory Członka 
Zarządu Enea Operatora (20 kwietnia 2022). Nasi przedstawiciele w 
tych wyborach -Mariusz Pliszka i Michał Cebula podziękowali za 
zaproszenie i poprosili o oddanie na nich głosu. Członkowie Komisji 
mieli też możliwość zadawania pytań do obu kandydatów. Zaapelowa-
no o udział w wyborach. 

9.Polityka płacowa w 2022r. w GK Enea. Omówiono efekty naszych 
działań-premia świąteczna, nagroda za usuwanie skutków nawałnic 
jakie przeszły przez Polskę w pierwszym kwartale 2022 r. Negatyw-
nie oceniono proces uzgodnień związanych z wypłatą nagród w Od-
dziale Dystrybucji Gorzów Wlkp. Przewodnicząc KM K. Nawrocki 
przedstawił plany Prezydium KM związane z negocjacjami podwyżek 
płac zasadniczych w 2022 r. Ze względów podatkowych zasugerowano 
wypłatę na nagrody za usuwanie awarii 1 kwietnia 2022 r. 
10.Sytuacja w Spółkach GK Enea. Przedstawiciele Spółek z GK 
przedstawili problemy z jakimi zgłaszają się do nich Pracownicy. 
11.Sprawy różne wolne wioski: Przewodniczący ZR Waldemar Rusa-
kiewicz przedstawił najnowszy wiadomości z Komisji Krajowej oraz 
zaprosił wszystkich na uroczyste obchody 40 rocznicy wydarzeń z 
31 sierpnia 1982 r. w Gorzowie Wielkopolskim- Przedstawiono plany 
związane z organizacją Zjazdu Delegatów Organizacji Podzakłado-
wej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. -W ramach posiadanych 
przez nas środków wsparliśmy finansowo pomoc uchodźcom z Ukrai-
ny. -Negatywnie oceniono audyt transportu w Operatorze. -
Ponownie poruszono konieczność zmian Zakładowego Układu Zbioro-
wego Pracy (dyżury domowe, dodatek za prowadzenie samocho-
dów). 
 

25.03.2022 Okolicznościowe spotkanie członków 
ZR Gorzów NSZZ Solidarność  

W Lubniewicach spotkali 
się członkowie Zarządu 
Regionu Gorzów NSZZ 
Solidarność (ZRG). Oka-
zją do okolicznościowego 
spotkania było wręczenie „ 
Feniksów za 2021 r.” 
Nagroda FENIKS corocz-

nie przyzna-
wana przez 
ZRG. W tym 
roku to za-
szczytne wy-
różnienie 
trafiło do rąk: 
Lubuskiej Kurator Oświaty Ewy Rawy, oraz Gabrieli 
Gronowskiej  z Międzyszkolnej Komisji Oświaty i Wy-
chowania NSZZ Solidarność. 
Nagrody, przyznawane od 2008 roku stosowną uchwałą, 
trafiają do osób, które w sposób szczególny przyczyniają 
się do rozwoju Związku, a także wzrostu jego  
znaczenia. 
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28.03.2022 Spotkania w  
Enea Logistyka i Enea Pomiary 

Zarząd  Enea Logistyka zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zorga-
nizował spotkanie, które dotyczyło propozycji NSZZ Solidarność- 
utworzenia specjalnego funduszu nagród dla Pracowników, którzy 
uczestniczyli w usuwaniu skutków nawałnic jakie miały miejsce w 
pierwszym kwartale 2022 r.  
Zarząd zaproponował by każdy Pracownik uczestniczący w usuwaniu 
wspomnianych awarii otrzymał kwotę 22zł za każdą nadgodzinę 
awaryjną. Strona związkowa przyjęła tę propozycję bez uwag. Nagro-
da zostanie wypłacona prawdopodobnie z wypłatą wynagrodzenia 
za miesiąc marzec. 

Zarząd Enea Pomiary zorganizował spotkanie, którego głównym 
celem było uzgodnienie dotyczące premii świątecznej. Spotkanie 
odbyło się w trybie mieszanym (stacjonarnie i zdalnie).  
Uzgodniono wysokość premii z okazji Świąt Wielkanocnych w wy-
sokości i na zasadach jak w pozostałych Spółkach Grupy Kapitało-
wej Enea-1500 zł. Podczas spotkania Strona społeczna zgłosiła jesz-
cze temat nowej tabeli płac zasadniczych. Zarząd 31 marca 2022 r. 
zorganizuje wideokonferencję poświęconą tej tematyce. Podczas 
tego spotkania zostanie też przeprowadzony przegląd Zakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy. 
 

28.03.2022 Covid-19 
Zniesienie obostrzeń od 28 marca 2022 r. 

Od 28 marca 2022 r. zmieniły się obostrzenia związane z Covid-19. 
Przestała obowiązywać kwarantanna oraz izolacja związana z za-
chorowaniem na koronawirusa. Został również zniesiony obowiązek 
zakrywania ust i nosa maseczką w pomieszczeniach zamkniętych – 
za wyjątkiem podmiotów leczniczych i aptek. 

W związku z nowymi przepisami nie trzeba będzie używać już w wie-
lu miejscach np. sklepach, szkołach czy miejscach pracy maseczek, 
znika również kwarantanna i izolacja. 
Maseczki pojawiły się w Polsce 16 kwietnia 2020 r. Od 28 marca 
2022 r.  przestają obowiązywać w przestrzeni publicznej. Jedynie trze-
ba będzie zasłaniać nos i usta w placówkach leczniczych i aptekach. 
Zgodnie z rozporządzeniem "do dnia 30 kwietnia 2022 r. nakazuje się 
zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa w budynkach, w których 
jest prowadzona działalność lecznicza, oraz w aptekach".  
W sytuacji zakażenia Covid-19 nie będzie już obowiązku odbywania 
izolacji oraz współdomownicy nie będą zobligowani do odbycia 
kwarantanny. Kiedy zachorujemy na Covid-19 potrzebne będzie 
zwolnienie lekarskie do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia zdrowot-
nego. Od 1 kwietnia tylko lekarz będzie mógł wystawić skierowanie 
na test PCR, nie będzie go już można generować ze strony gov.pl. 
Od 28 marca 2022 r. osoby zakażone wirusem zobowiązane są jedy-
nie do samoizolacji jak w przypadku chorób zakaźnych. Samodziel-
nie muszą zadbać o siebie by nie narażać innych na zakażenie. Osoby, 
które przed wejściem w życie nowych przepisów pozostają na kwa-
rantannie lub w izolacji muszą dokończyć je na dotychczasowych 
zasadach.  
 

31.03.2022 Aktualizacji Polityki Energetycznej 
Polski do 2040 r. 

Rząd przyjął założenia do aktualizacji Polityki Energetycznej Polski 
do 2040 r. (PEP2040), które dotyczą przyspieszenia działań zapew-
niających bezpieczeństwo energetyczne kraju - poinformował rzecz-
nik rządu Piotr Muller. Jak podano, zwiększeniu może ulec poziom 
wykorzystania istniejących jednostek węglowych, a plany inwestycyjne 
dot. nowych mocy gazowych powinny podlegać weryfikacji pod kątem 
ekonomiki produkcji. 
"Rząd aktualizuje założenia Polityki energetycznej Polski do 2040 r., 
aby zneutralizować lub ograniczyć ryzyka związane z potencjalnymi 
sytuacjami kryzysowymi w kraju oraz na arenie międzynarodowej. 
Wpisuje się to również w realizację głównego celu polityki energetycz-
nej, tj. zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego, przy zapew-
nieniu konkurencyjności gospodarki i zmniejszeniu oddziaływania 
sektora energii na środowisko" - napisano w komunikacie prasowym 
KPRM. 
Najważniejsze zmiany w „Polityce energetycznej Polski do 2040 r.: 
- zwiększenie dywersyfikacji technologicznej i rozbudowa mocy 
opartych o źródła krajowe 
- dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii 
- poprawa efektywności energetycznej 
- dalsza dywersyfikacja dostaw i zapewnienie alternatyw dla węglo-
wodorów 
- dostosowanie decyzji inwestycyjnych w gazowe moce wytwórcze 
do dostępności paliwa 
- wykorzystanie jednostek węglowych 
- wdrożenie energetyki jądrowej 
- rozwój sieci i magazynowania energii 
- negocjacje zmian regulacji UE. 
Polska będzie dążyć do zastępowania popytu na gaz ziemny gazami 
zdekarbonizowanymi oraz innymi sprawdzonymi paliwami. 
"Jednostki gazowe wciąż będą miały znaczenie dla regulowania pracy 
systemu energetycznego, jednak ze względu na zmianę sytuacji geopo-
litycznej i brak przewidywalności na rynku gazu w ujęciu średniookre-
sowym zwiększeniu może ulec poziom wykorzystania istniejących jed-
nostek węglowych. Również w konsekwencji tych zmian plany inwesty-
cyjne dotyczące nowych mocy gazowych powinny podlegać weryfikacji 
pod kątem ekonomiki produkcji" - napisano w komunikacie. 
"Co szczególnie istotne w ciepłownictwie – tempo konwersji jednostek 
węglowych na jednostki gazowe będzie zależne od dostępności surow-
ca. Jednocześnie poszukiwane będą możliwości wykorzystania innych 
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źródeł energii, stanowiących realną alternatywę dla wykorzysta-
nia gazu ziemnego w ciepłownictwie. Powinno przyczynić się to 
również do budowy efektywnych systemów ciepłowniczych" - 
dodano. 
Wykorzystanie krajowych złóż węgla kamiennego może ulegać 
okresowemu zwiększaniu w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa 
energetycznego państwa. 
"Elementem nowego dokumentu będzie plan wykorzystania ist-
niejących jednostek wytwórczych z uwzględnieniem możliwości 
zwiększenia efektywności i okresu funkcjonowania bloków 
węglowych wraz z niezbędnymi działaniami modernizacyjnymi 
i utrzymaniowymi na rzecz zapewnienia właściwego poziomu 
mocy stabilnych i właściwego bilansowania. Plan zostanie opra-
cowany przy udziale zespołu ds. bezpieczeństwa energetycznego 
prowadzonego przez ministra ds. energii, a także ministra ds. akty-
wów państwowych oraz pełnomocnika ds. strategicznej infrastruk-
tury energetycznej i spółek Skarbu Państwa. 
Zintensyfikowane będą również działania mające na celu rozwój 
czystych technologii węglowych (CTW). 
Założenia przewidują wdrażanie energetyki jądrowej opartej 
przede wszystkim o duże reaktory (powyżej 1000 MW). Rów-
nolegle kontynuowane będą wysiłki mające na celu perspekty-
wiczne wdrożenie małych reaktorów modułowych (SMR). 
Ponadto, Polska będzie dążyć do poprawy efektywności energe-
tycznej, która ogranicza popyt na energię, a tym samym reduku-
je zapotrzebowanie na surowce oraz skutki potencjalnych braków 
dostaw energii. Priorytetem pozostaną działania wzmacniające 
rozwój sieci elektroenergetycznych. Intensyfikowane będą prace 
związane z rozwojem magazynów energii, w tym elektrowni wod-
nych szczytowo-pompowych oraz magazynów prosumenckich. 
Jak podano, Polska będzie podejmować wysiłki negocjacyjne w 
celu reformy mechanizmów polityki klimatycznej Unii  
Europejskiej. 
"Chodzi o to, aby możliwe było przeprowadzanie niskoemisyjnej i 
ambitnej transformacji, przyczyniając się do realizacji celów UE, 
przy uwzględnieniu czasowego zwiększonego wykorzystania kon-
wencjonalnych mocy wytwórczych, bez ponoszenia nadmiernych 
kosztów wynikających z polityki klimatycznej" - napisano. 
"Konieczne jest zapewnienie adekwatnych środków finansowych, 
umożliwiających prowadzenie inwestycji zmniejszających ryzyko 
braków dostaw energii, spowodowane brakiem stabilnych źródeł wy-
twarzania. Podejmowane działania powinny być ukierunkowane na 
rozwój nowych niskoemisyjnych technologii i ich integracji w syste-
mie" - dodano. 
=================================================== 
TABELE PŁAC ZASADNICZYCH W: ENEA CENTRUM, ENEA 
SERWIS , ENEA LOGISTYKA OBOWIĄZUJĘCE OD III 2022 R. 

(Ciąg dalszy ze strony 13) 
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2006 r. Drawa –spływ kajakowy  

-9,06 zł.–wartość akcji Enea na dzień 31.03.2022 r. godz. 17.00 

-5,5 %- stopa bezrobocia w lutym 2022 r. wobec 5,6 % w  stycz-
niu 2022 r.. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła w lutym  
2022 r. wyniosła  921,8 tysiąca i była o 5,3 tys. osób niższa niż w koń-
cu stycznia oraz o 177,7 tys.  osób niższa niż przed rokiem. 
-76,25 euro- cena uprawnień do emisji CO 2 z 31. 03.2022 godz. 16,57 

-8,5 % Inflacja w Polsce w lutym 2022 r. W stosunku do poprzed-
niego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły o 0,7 %. 

1,678 mld zł zysku netto miała w 2021 roku miała GK Enea, 
wobec 2,27 mld zł straty rok wcześniej. Przychody wzrosły do 21,2 
mld zł z 18,2 mld zł przed rokiem. W 2021 r. grupa Enea wypracowała 

wynik EBITDA na poziomie 3.637 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 10,1 %. 
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