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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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KWIETNIOWE ROCZNICE 



Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
1.04.2022 Rusza wymiana liczników energii na  
inteligentne. Koszt przedsięwzięcia to 9 mld zł 

Od 2023 r. rusza wymiana liczników energii na inteligentne. Koszt 
przedsięwzięcia to 9 mld zł. Będzie rozłożony na 8 lat tak, by nie ob-
ciążać budżetów odbiorców energii elektrycznej - poinformował w 
czwartek podczas konferencji "Inteligentnie w energetyce", wicemini-
ster klimatu i środowiska Piotr Dziadzio. 
"Umiejętne zarządzanie siecią energetyczną jest obecnie niezwykle 
ważne. Będziemy mieli do czynienia z nadwyżkami energii. Chodzi o 
to, by tak nimi zarządzać, by móc je magazynować i przeznaczać do 
innych celów. Stawką jest bezpieczeństwo i niezależność systemu ener-
getycznego państwa" - stwierdził Dziadzio. 
Zapewnił on, że na wprowadzeniu inteligentnych liczników skorzystają 
także odbiorcy prądu. 
"Będą mogli śledzić zużycie prądu w czasie rzeczywistym, będą też 
rozliczani z bieżącego zużycia energii elektrycznej, będzie też automa-
tycznie naliczana bonifikata w przypadku niewłaściwego rozliczenia, 
możliwe będzie korzystanie z przedpłatowej formy rozliczeń, pomiar 
zużycia nastąpi bez udziału inkasenta. Pojawi się też możliwość zdal-
nego sterowania urządzeniami domowymi "- wyliczył. 
Dodano również, że Inteligentne Sieci Energetyczne mają sprzyjać 
rozwojowi rozproszonej energetyki prosumenckiej oraz minimalizo-
wać straty handlowe przedsiębiorstw produkujących energię elek-
tryczną. 
Zwrócono uwagę, że na Inteligentnych Sieciach Energetycznych zyska-
ją też tzw. prosumenci zbiorowi np. wspólnoty mieszkaniowe. Jeśli 
zainstalują u siebie systemy fotowoltaiczne, dzięki inteligentnym licz-
nikom będą mogły wewnętrznie rozliczać zużycie energii. Nie jest to 
możliwe obecnie. 
Wiceminister dodał, że w tzw. ustawie licznikowej z 20.05.2021 r. 
powołani zostali już dwaj operatorzy: operator informacji rynku 
energii, który jest w rękach Polskich Sieci Energetycznych i tzw. 
Centrum Systemu Informacji Rynku Energii. Zostanie uruchomio-
ne od 1 lipca 2024 r. 
Wiceminister poinformował także, że instalacja inteligentnych liczni-
ków rozpocznie się w 2023 r. Wówczas trafią one do 15 proc. od-
biorców, w 2025 r. do 25 proc., w 2027 r. do 65 proc., a w 2028 r. do 
80 proc. odbiorców. Cała procedura wymiany ma zakończyć się w 
2030 r. 
 

2.04.2022 Kolejna smutna rocznica 

2 kwietnia 2005 o godz.21.37 przestało bić serce  Jana Pawła II  
Papieża Polaka. Święty Jan Paweł II stawiał sobie i nam bardzo 
wysokie wymagania , bo głęboko wierzył w człowieka. Własnym 
życiem najlepiej pokazał , ile może zdziałać jednostka obdarzona 
wielką pracowitością i wolą wypełnienia swego posłannictwa. 

Pontyfikat JP II ściśle 
wiąże się z historią  
Naszego Związku.  
 
Papież Polak zasiadał na 
Stolicy Piotrowej blisko 
27 lat.  
 
Jego pontyfikat wywarł 
ogromny wpływ na losy 
Kościoła i świata. 
 
Bez Niego nie  
dokonałaby się przemia-
na Europy.  
Nie byłoby 
” Solidarności”. Nie 
runąłby mur berliński. 
Nie byłoby " aksamitnej 
rewolucji".    
 
Po śmierci Papieża Pola-
ka nic już nie było takie samo.  

Czas pomiędzy śmiercią a pogrzebem JP II wyzwolił w Polakach 
dawno niespotykaną jedność w bólu po śmierci Wielkiego  
Polaka .Czas ten pod wieloma względami przypominał czasy  
sierpnia 1980 r. (narodziny NSZZ Solidarność).   
1 maja 2011 roku. Jan Paweł II został beatyfikowany przez Benedyk-
ta XVI, a 27 maja 2014 kanonizowany przez papieża  Franciszka.  
 

4-5.04.2022 II tura wyborów członków Rady  
Nadzorczej Enea S.A. 

4 i 5 maja wybieraliśmy Swoich Przedstawicieli do Rady Nadzorczej 
Enea S.A. czyli tam gdzie zapadają najważniejsze decyzje dotyczące 
przyszłości całej Grupy Kapitałowej Enea S.A. 
W I turze wyborów żaden z 7 kandydatów nie uzyskał wymaganej więk-
szości ponad 50 % ważnych głosów. Do drugiej tury przeszło 6 kan-
dydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. ( po 2 osoby na 
każde miejsce mandatowe)  
Niestety regulamin wyborów członków Rady Nadzorczej przewidu-
je uzyskanie progu ponad 50 % ważnych głosów również w II turze 
wyborów. 
Wyniki I tury: 
1.           Mariusz Pliszka – 3 566 głosów - dystrybucja 
2.           Mariusz Romańczuk –3 284 głosów - wydobycie 
3.           Mariusz Damasiewicz  - 2 978 głosów – wytwarzanie 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 
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5.04.2022 Nowe zasady w rozliczaniu prosumentów 

Od 1 kwietnia obowiązuje nowelizacja ustawy, która wprowadza 
m.in. nowy system rozliczeń dla prosumentów - net billing, który 
przewiduje, że prosumenci będą sprzedawać nadwyżki energii 
wprowadzane do sieci, zaś za pobraną energię będą płacić tak jak 
inni odbiorcy prądu. Będą też ponosić opłaty dystrybucyjne, z 15 
proc. rabatem na opłatach zmiennych dystrybucyjnych dla energii 
wprowadzanej do sieci oraz zmagazynowanej tam przez osoby i 
podmioty niebędące przedsiębiorcami. 
Nowe regulacje dotyczą prosumentów, którzy: 
-przyłączą mikroinstalacje do sieci od 1 kwietnia 2022 r. lub 
-samodzielnie zdecydują o przejściu do nowego modelu rozliczeń 
Czy net billing jest przymusowy? 
Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że dla prosumentów będących 
właścicielami już działających mikroinstalacji, po 1 kwietnia 2022 r. 
nic się nie zmienia. Co ważne, dotyczy to nie tylko tych systemów PV, 
które faktycznie już działały, czyli przekazały energię do sieci przed 
tym dniem. Te same zasady dotyczą mikroinstalacji, których właściciele 
przed 1 kwietnia złożyli wniosek o przyłączenie ich do sieci. To istotne, 
bo całkiem realna była obawa, że to operatorzy sieci nie zdążą z proce-
durą odbioru, a wówczas inwestorzy - zupełnie nie ze swojej winy - 
zostaliby automatycznie przypisani do nowego systemu rozliczeń. 
W wyniku kolejnej nowelizacji Ustawy o OZE wprowadzono jeszcze 
wyjątek, dla tych, którzy skorzystają z programów samorządowych 
na założenie lub dopłatę do mikroinstalacji PV. W ich przypadku 
wystarczy samo zawarcie stosownej umowy z jednostką samorządową 
do 31 marca 2022 r. Instalacja nie musi być jeszcze wykonana, na to 
dostają czas do końca grudnia 2022 r. 
Nowelizacja była odpowiedzią na apel przedstawicieli samorządów, 
gdyż osoby zainteresowane samorządowymi programami rozwoju PV 
zaczęły rezygnować z udziału w nich, obawiając się, że po prostu nie 
zdążą wejść do dotychczasowego systemu rozliczeń. To zaś stawiało 
samorządy w bardzo trudnej sytuacji, zmuszając je do zwrotu już otrzy-
manych środków. 
Ci, którzy mają prawo do rozliczania się zgodnie z zasadami starego 
systemu zachowują je przez 15 lat od momentu pierwszego wprowa-
dzenia energii z mikroinstalacji do sieci. To gwarancja zapisana usta-

wowo. Jednak dobrowolnie mogą przejść na nowy sposób rozliczania, 
jeżeli uznają go za korzystniejszy. Nie ma natomiast jasności, czy po 
takiej zmianie mogą się rozmyślić i powrócić do starego systemu opu-
stów. Na ten temat przepisy milczą. 
Punkt wyjścia do zmian 
Dotychczasowy sposób rozliczania za energię pobieraną i przekazy-
waną do sieci określany był popularnie jako net-metering, system 
opustów lub rozliczanie bilansowe. To ostatnie określenie najlepiej 
oddaje istotę sprawy. Bilansowano ilość energii przekazywanej i pobie-
ranej przez właściciela mikroinstalacji. Okres takiego rozliczania miał 
wynosić maksymalnie 365 dni. Ustawowo określono przy tym, że za 1 
kWh prądu oddanego do sieci prosument będzie mógł z niej pobrać 
nieco mniej: 
-0,8 kWh, jeżeli moc zainstalowana mikroinstalacji nie przekracza 
10 kW; 
-0,7 kWh, jeżeli jest wyższa. 
Taki układ jest tak naprawdę bardzo korzystny dla prosumenta. Wpraw-
dzie traci on 20 lub 30% energii, którą przesłał do sieci, ale za to nie 
ponosi kosztów przesyłu energii (opłaty przesyłowej zmiennej) i system 
energetyczny może traktować niczym giganty akumulator, z którego 
czerpie prąd nawet po wielu miesiącach. W efekcie w tym układzie 
najważniejsze jest, aby wyprodukować jak najwięcej prądu w skali roku. 
Lekka nadwyżka w stosunku do własnego zużycia, rekompensująca 
stratę związaną z przekazywaniem prądu do sieci, umożliwia zreduko-
wanie rachunków niemal do zera, gdyż pozostają praktycznie tylko 
opłaty stałe. 
Co się zmienia? 
Nowy system, określany jako net-billing, jest także rodzajem rozli-
czania bilansowego. Jednak zasadnicza różnica polega na tym, 
że teraz bilansowana będzie wartość energii oddawanej do sieci oraz 
pobieranej z niej. Dotychczas liczyła się zaś ilość energii. Haczyk tkwi 
zaś w tym, że pobierając ją płacimy zarówno za samą energię, jak i za 
jej dystrybucję (opłata przesyłowa stała oraz opłata przesyłowa zmien-
na). Natomiast wartość energii, którą przekazujemy, obliczana jest we-
dług giełdowych stawek za energię tzw. Rynku Dnia Następnego 
(RDN), czyli ta cena nie obejmuje już opłat przesyłowych. Najkrócej 
mówiąc - sprzedajemy wyraźnie taniej, niż kupujemy. 
Przy tym trzeba podkreślić, że wbrew niektórym wcześniejszym zapo-
wiedziom, właściwie nie dostaniemy za przekazaną energię realnych 
pieniędzy. Zamiast tego dla każdego prosumenta tworzy się w systemie 
indywidualne konto, rodzaj wirtualnego depozytu (depozyt prosumenc-
ki) środków uzyskanych za energię wysłaną do sieci. Następnie od zgro-
madzonej na nim kwoty odejmuje się wartość energii, którą pobraliśmy 
wraz z kosztami jej przesyłu. Jeżeli zużyliśmy prąd za większą sumę 
niż uzyskana ze sprzedaży, to dopłacamy według zwykłych stawek 
wynikających z naszej taryfy. Natomiast, jeśli mamy nadwyżkę to 
nie dostajemy pieniędzy, lecz przechodzi ona na kolejne miesiące, 
powiększając pulę w naszym depozycie. 
Na wykorzystanie nadwyżki mamy 12 miesięcy. 
Jeżeli to nie nastąpi to dopiero wówczas ewentualna nadpłata jest 
nam zwracana. Ale jej wysokość nie może przekroczyć 20% wartości 
energii elektrycznej wprowadzonej przez nas do sieci w miesiącu które-
go dotyczy zwrot nadpłaty. Raczej nie ma szans na uzyskanie jakiejś 
większej sumy. Chociaż system zmieniono, to nadal korzyść z posiada-
nia mikroinstalacji ma polegać na zrównoważeniu własnych rachunków 
za prąd. 
Trzy etapy wprowadzania 
Nowy system ma być wprowadzany stopniowo, w trzech etapach, z 
których każdy będzie istotnie wpływał na szczegółowe zasady rozlicza-
nia i opłacalność całej inwestycji. 
Harmonogram wygląda następująco: 
-od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 r. wszyscy prosumenci, także ci 
przyłączeni do sieci po 1 kwietnia 2022 r. będą rozliczani według stare-
go systemu Net-meteringu; 
-od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2024 r. ceny za nadwyżki prądu prze-
kazane do sieci w ramach Net-billingu będą obliczane jako średnia z 
poprzedniego miesiąca na giełdowym Rynku Dnia Następnego; 
-od 1 lipca 2024 r. ceny za energię przekazywaną do sieci w ramach Net
-billingu będą wyznaczane w oparciu o ceny godzinowe na Rynku Dnia 
Następnego. 
Pierwszy, krótkotrwały etap, wprowadzono ze względów organizacyj-
nych. To czas na uporządkowanie systemu rozliczeń z prosumentami 
przez przedsiębiorstwa energetyczne. Natomiast drugi to faktyczne wej-
ście w życie nowego systemu. Natomiast trzeci będzie oznaczał tak 
naprawdę bardzo dużą zmianę, gdyż ceny energii w ciągu doby 
zmieniają się znacznie szybciej niż ich średnia wartość z miesiąca na 
miesiąc. Różnica stawek pomiędzy godzinami bywa nawet dwukrot-
na. Maksymalna wartość już obecnie potrafi przekraczać 1 zł/kWh. 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
Po podsumowaniu wyników z 21 Okręgowych Komisji Wyborczych 
okazało się że w II turze wyborów wzięło udział 8 443 głosujących, 
co dało frekwencję na poziomie 48,64%.                                         
Niestety żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości 
ponad 50 % ważnych głosów. Tak jak w I turze Nasi Kandydaci 
uzyskali największą liczbę głosów. 

Do Głównej Komisji Wyborczej, ani do Okręgowych Komisji Wy-
borczych nie wpłynęła żadna reklamacja. Zgodnie z regulaminem 
wyborów członków Rady Nadzorczej Enea S.A., w przypadku niedo-
konania wyborów w drugiej turze, zarządza się nowe wybory –  
najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od ogłoszenia wyników  
wyborów. KM NSZZ Solidarność Enea wystąpiła do RN Enea S.A. 
o zmianę regulaminu wyborów, i zniesienie wymaganej  większości 
ponad 50 % ważnych głosów w II turze wyborów. 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 

str. 3 / Pod Napięciem  238 / 4 / 2022  



str. 4 / Pod Napięciem 238 / 4 / 2022  

Czy to się będzie opłacało? 
Rozliczanie się w systemie Net-billingu właściwie nie wymaga jakiegoś 
dodatkowego wysiłku ze strony właściciela mikroinstalacji, bo i tak 
obsługuje je dostawca energii. Znacznie staje się jednak oszacowanie 
opłacalności całego przedsięwzięcia, czasu zwrotu inwestycji. Do-
tąd, w systemie opustów (Net-metering) mieliśmy bowiem ściśle 
określoną stałą proporcję - jeżeli rosły koszty zakupu energii, to i w 
takim samym stopniu zwiększały się nasze oszczędności wynikające 
z przekazywania nadwyżek. W ramach net-billingu będzie trudniej. 
Nie ma bowiem prostego, bezpośredniego związku pomiędzy ceną prą-
du dla odbiorców, wynikającą z taryfy, a giełdową cena energii. Stawki 
taryf rosną z pewnym opóźnieniem, a ponadto w tych dla gospo-
darstw domowych (grupa G) wzrost jest sztucznie hamowany ze 
względów politycznych. Prąd dla gospodarstw domowych jest coraz 
droższy, ale skali podwyżek tak naprawdę bardzo daleko do wzro-
stu cen giełdowych. Na przykład w lutym 2021 r. rynkowa cena 
energii wynosiła ok. 0,26 zł/kWh zaś w lutym 2022 r. było to już ok. 
0,52 zł/kWh. 
Tak więc pierwsze, bardzo pesymistyczne szacunki, długiego okresu 
zwrotu inwestycji po wprowadzeniu nowego systemu rozliczeń okazały 
się nieaktualne. Najpewniej takiego obrotu sprawy nie spodziewali się 
sami twórcy nowych przepisów. Jak na razie wygląda na to, że net-
billing okaże się nieco mniej korzystny od net-meteringu, lecz różni-
ca nie będzie zasadnicza. 
Natomiast bardzo dużą zmianą będzie wprowadzenie rozliczania z 
uwzględnieniem cen godzinowych, co ma nastąpić od lipca 2024 r. 
Rzecz w tym, że ceny o różnych porach doby różnią się diametralnie. 
Przy tym są bardzo niestabilne, chociaż generalnie najniższe ceny notu-
jemy późno w nocy (obecnie poniżej 0,50 zł/kWh), zaś o wiele wyższe 
w ciągu dnia, szczególnie w czasie tzw. szczytu porannego oraz popołu-
dniowego (nawet ponad 1 zł). 
Optymalizacja rachunku ekonomicznego będzie więc znacznie trud-
niejsza i trzeba będzie uwzględniać także różnice w dobowym uzy-
sku i produkcji energii 
 

8.04.2022 Paweł Szczeszek rezygnacja w Enea S.A. 
powołanie na Prezesa w Tauronie 

 
Zarząd ENEA S.A. poinfor-
mował, że w dniu 8 kwietnia 
2022 roku wpłynęła  
rezygnacja Pana Pawła 
Szczeszka z pełnienia  
funkcji Prezesa Zarządu 
ENEA S.A. z upływem dnia 
10 kwietnia 2022 roku 
Przyczyna rezygnacji nie 
została wskazana. Szczeszek 
był prezesem Enei od poło-

wy 2020 roku. W związku z rezygnacją Pawła Szczeszka z funkcji 
prezesa Enei, Rada Nadzorcza powierzyła wykonywanie tych  
obowiązków wiceprezesowi ds. finansowych Rafałowi Musze, które 
będzie je pełnił od 11 kwietnia 2022 r. 
Rada Nadzorcza Tauronu powołała Pawła Szczeszka na stanowisko 
prezesa spółki z dniem 11 kwietnia - podał Tauron. 
Tauron w komunikacie podkreślił, że priorytetem Szczeszka jest 
reforma polskiej energetyki, co oznacza sprawne przeprowadzenie 
procesu wydzielania aktywów węglowych do Narodowej Agencji 
Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). 
"To najważniejsza reforma strukturalna polskiej energetyki w ostat-
nich kilkunastu latach, wręcz niezbędna z punktu widzenia zachowa-
nia bezpieczeństwa energetycznego Polski. W pierwszej kolejności 
skoncentruję się na pracach przygotowujących Grupę do wydzielenia 
aktywów węglowych do NABE" – powiedział cytowany w komunikacie 
spółki Szczeszek.  "Zdaję sobie sprawę, że reforma polskiej energetyki 
może budzić niepokój po stronie pracowników i ich rodzin. Chcę jasno 
powiedzieć, że będę walczył, by każdy objęty tym procesem otrzymał 
godne warunki pracy i płacy w NABE" - zaznaczył nowy prezes. Za-
pewnił też stronę społeczną, że "najważniejsze ustalenia będą czynio-
ne w porozumieniu z reprezentantami pracowników". 
Spółka zapowiedziała, że ma zamiar przyspieszyć "zielony zwrot", 
skupić się na rozwoju sieci dystrybucyjnej, a także multienergetycznej 
oferty sprzedażowej. "Zakładam, że w najbliższych latach polska 
branża energetyczna będzie musiała zwiększyć wydatki na rozwój od-
nawialnych źródeł energii i budowę magazynów energii. Priorytetem 
powinien również pozostać rozwój sieci elektroenergetycznych, które 
wymagają nowych nakładów, by być bazą dla energetyki jutra" - 
wskazał Szczeszek. 

Dodano, że kluczowe dla powodzenia transformacji grup energetycz-
nych i realizacji dużych inwestycji w OZE będzie wydzielenie akty-
wów węglowych, a także działania skierowane na zmniejszenie za-
dłużenia grup energetycznych. 
Tauron jest największym dystrybutorem, drugim sprzedawcą i 
trzecim wytwórcą energii elektrycznej w Polsce. Swoim działaniem 
obejmuje 18 proc. powierzchni kraju. Od 2010 r. akcje Tauronu 
notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.  
 

8.04.2022 Wybory w Enea Operatorze -
rekomendacja dla  

Michała Cebuli 
Zbliżają się wybory członka Za-
rządu Enea Operator (20 kwietnia 
2022 r.). Nasza Organizacja 
wspólnie z Międzyzakładowym 
Związkiem Zawodowym Pracow-
ników Ruchu Ciągłego GE Enea 
S.A. udziela REKOMENDACJI  w 
tych wyborach MICHAŁOWI 
CEBULI. 
Michał to po prostu: 
Połączenie młodości z doświadcze-
niem, energii ze skutecznością, od-

wagi z aktywnością. . 
Wykształcony 
Michał Cebula posiada tytuł magi-
stra ekonomii Wydziału Nauk Eko-
nomicznych i Zarządzania Uniwer-
sytetu Szczecińskiego o specjalności 

zarządzanie zasobami ludzkimi. Studia podyplomowe Executive Ma-
ster of Business Administration (MBA).To także absolwent studiów 
licencjackich na kierunku germanistyka – asystent językowy oraz stu-
diów podyplomowych o kierunku Menadżer Sportu. Z ENEA Operator 
związany od ponad 5 lat. 
Skuteczny i sprawdzony 
Znasz go zapewne, właśnie kończy pierwszą kadencję w Zarządzie 
ENEA Operator. Pełnił ją z wyboru Pracowników spółki. Otrzymał od 
nas mandat zaufania i nie zawiódł. Wybrany przez Pracowników dbał 
o kontakt z Pracownikiem. Zgodnie z obietnicą pomimo ograniczeń 
związanych z ogłoszonym stanem pandemii w ciągu kadencji osobiście 
odwiedził każdy Rejon Energetyczny i wiele Posterunków Energetycz-
nych. Wszystko aby poznać osobiście potrzeby ludzi, których reprezen-
tuje. Podczas jego kadencji wzrosła jakość odzieży i obuwia roboczego, 
na którą przedtem wciąż narzekaliśmy. Dzięki przeprowadzonej przez 
niego reorganizacji obszaru BHP został ten obszar wzmocniony 
i zracjonalizowany. . Po wielu wysiłkach od września powrócą trady-
cyjne stacjonarne szkolenia BHP o nieco zmienionym charakterze o co 
od dawna wnioskowali pracownicy a zwłaszcza elektromonterzy.  
Zgodnie z głosem Pracowników zmieniony został asortyment produk-
tów, które otrzymujemy w ramach przydziału środków higieny osobi-
stej i herbaty. Dzięki jego staraniom stawki przeznaczane na posiłki 
profilaktyczne dla Pracowników osiągnęły historycznie wysoki poziom. 
Jako reprezentant załogi w Zarządzie skutecznie upominał się o środki 
na nagrody dla docenienia wysiłku i poświęcenia usuwających masowe 
awarie sieci dystrybucyjnej. To prawie 2 mln zł przekazane do dyspozy-
cji Dyrektorów Oddziałów Dys-
trybucji z przeznaczeniem na ten 
cel. Dowodem jego działania dla 
wszystkich pracowników bez 
względu na ich przynależność 
związkową, jest fakt poparcia 
jakiego mu bezwarunkowo udzie-
lił Międzyzakładowy Związek 
Zawodowy Pracowników Ruchu 
Ciągłego Grupy Energetycznej 
ENEA SA 
NSZZ „Solidarność” Enea oraz 
Międzyzakładowy Związek Za-
wodowy Pracowników Ruchu 
Ciągłego Grupy Energetycz-
nej ENEA S.A.   stawia na 
sprawdzonego człowieka. Prosi-
my Cię o oddanie głosu na kandy-
data, którego już poznaliśmy 
w działaniu. Oddaj głos na  
Michała Cebulę. 
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10.04.2021 Dwunasta rocznica Tragedii  
Smoleńskiej 

10 kwietnia 2010 r. o godz. 8.41 samolot Tu-154M z delegacją udają-
cą się na obchody 70-lecia zbrodni katyńskiej w niewyjaśnionych do 
dziś okolicznościach  rozbił się pod Smoleńskiem. Zginęło 96 osób, w 
tym prezydent Lech Kaczyński, jego żona Maria i wielu wysokich 
rangą urzędników państwowych i dowódców wojskowych. Pamiętnego 
dnia Polacy z Prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele lecieli do 
Katynia, by złożyć hołd tysiącom rodaków zamordowanych przez 

Stalina i jego służby. 
Wciąż niewiele wiemy co właściwie się 
stało pod Smoleńskiem.  
Rosjanie dalej nie przekazali nam 
wraku samolotu oraz oryginału czar-
nej skrzynki. Kłamstwa rozsiewane po 
10 kwietnia 2010 r. do dziś zaciemniają 
obraz katastrofy oraz trują serca i 
umysły Polaków. Wierzymy, że przyj-
dzie czas na poznanie prawdy i ,że po-
znamy  kłamców i zdrajców. Przyjdzie 
taki czas…  
 

Wciąż pamiętamy i będziemy pamiętać o tej rocznicy. 
Zbrodnia katyńska (w Polsce 
określenie równoznaczne ze sło-
wem Katyń i las katyński) – wy-
mordowanie na mocy decyzji 
Biura Politycznego KC WKP z 5 
marca 1940 r. przez funkcjona-
riuszy NKWD na wiosnę tego 
roku przetrzymywanych w obo-
zach na terytorium ZSRR nie 
mniej niż 21 768 obywateli pol-
skich – jeńców wojennych osa-
dzonych w specjalnych obozach 
jenieckich NKWD w Kozielsku, 
Starobielsku i Ostaszkowie oraz 
osób cywilnych, aresztowanych i 
osadzonych w więzieniach na 
terenie okupowanym przez 
ZSRR Kresów Wschodnich Rze-
czypospolitej Polskiej. W skład 
tej grupy wchodzili zarówno 
oficerowie Wojska Polskiego – w 
tym pochodzący z rezerwy, jak i 
oficerowie i podoficerowie Policji Państwowej i KOP (zgrupowani w 
obozie w Ostaszkowie).   
W liczbie ofiar zawiera się wymordowanie ponad 7 tys. osób aresz-
towanych po 17 września 1939 r. przez NKWD i przetrzymywanych 
w więzieniach na terenie okupowanych przez ZSRR Kresów 
Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej, niemających statusu jeńca, 
zamordowanych na podstawie tej samej decyzji Biura Politycznego KC 
WKP. Polscy jeńcy wojenni w  kwietniu i maju 1940 r. zostali  za-
mordowani a następnie  pogrzebani w zbiorowych mogiłach – w 
Katyniu pod Smoleńskiem,  Miednoje koło Tweru, Piatichatkach na 
przedmieściu Charkowa i w przypadku 7 tysięcy ofiar w innych niezna-
nych miejscach. Zbrodnia była przeprowadzona w ścisłej tajemnicy, ale 
już w 1943 r. ujawniono zbiorowe groby w Katyniu (na Smoleńszczyź-
nie – terytorium ZSRR okupowanym w latach 1941-1943 przez III Rze-
szę), co dało początek wyżej wymienionemu terminowi. Zbrodnia, ze 
względu na jej ideologiczne umotywowanie względami klasowymi, a 

faktycznie narodowymi oraz masowość, jest według oceny prawnej 
Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – 
pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej uznawana za ludobójstwo 
(zbrodnię przeciwko ludzkości), w sprawie której jest od 30 listopada 
2004 prowadzone śledztwo.   
Polska ocena prawna zbrodni jest odrzucana przez Rosję. Jest to 
prawdopodobnie powodowane obawami, że takie uznanie umożliwi-
łoby żądanie odszkodowań dla rodzin ofiar, a sprawcy zbrodni nie 
mogliby być chronieni przedawnieniem. 
 

11.04.2022 Emisja nowych akcji Enea. 

Enea podpisała ze Skarbem Państwa umowę inwestycyjną w związ-
ku z planowaną emisją akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłą-
czeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała 
spółka. W umowie Skarb Państwa wyraża wolę objęcia nie więcej 
niż 88 288 515 akcji nowej emisji za środki w kwocie wynoszącej nie 
więcej niż 899 659 967,85 zł pochodzące z Funduszu  
Reprywatyzacji. 
Spółka zobowiązała się wobec Skarbu Państwa, że przeznaczy nowe 
środki w całości na realizację przez spółkę oraz jej spółkę zależną 
(Enea Operator sp. z o.o.) następujących projektów: (a) Rozbudowa 
i modernizacja sieci w obszarze stacji wysokiego i średniego napięcia; 
(b) Rozbudowa i modernizacja sieci w obszarze linii wysokiego napię-
cia; (c) Rozbudowa i modernizacja sieci w obszarze sieci średniego 
napięcia; (d) Liczniki zdalnego odczytu; oraz (e) Przyłączanie do sieci  
Objęcie akcji przez Skarb Państwa uzależnione będzie od podjęcia 
przez nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwały w sprawie pod-
wyższenia kapitału zakładowego spółki. 
Ostateczna liczba akcji objętych przez Skarb Państwa będzie uzależ-
niona od wyników procesu budowania księgi popytu, o którym mo-
wa w uchwale w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki 
i zostanie określona w umowie objęcia akcji. 
Enea rozpoczęła też budowę księgi popytu w ramach procesu pod-
wyższenia kapitału zakładowego 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enei podjęło uchwałę w spra-
wie podwyższenia kapitału zakładowego. W wykonaniu uchwały 
podpisana została umowa na plasowania akcji oraz Enea podpisała 
również umowę inwestycyjną ze Skarbem Państwa.  
Podwyższenie kapitału zakładowego odbędzie się poprzez emisję nie 
mniej niż 1, ale też nie więcej niż 88.288.515 akcji zwykłych na oka-
ziciela Serii D o wartości nominalnej 1,00 zł. Emisja będzie skiero-
wana wyłącznie do wybranych inwestorów z wyłączeniem w całości 
prawa poboru wszystkich akcji Serii D dla dotychczasowych akcjo-
nariuszy Enei. Obecnie kapitał zakładowy Enei wynosi 441.442.578 
zł. Proces budowy księgi popytu już się rozpoczął i zostanie przepro-
wadzony na zasadach opisanych szczegółowo w Raporcie bieżącym 
nr 20/2022. 
Cena emisyjna akcji nowej emisji zostanie ustalona przez Zarząd Enei 
po konsultacji z Globalnym Koordynatorem (Pekao Investment Ban-
king) z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu 
oraz przy założeniu maksymalizacji wpływów z emisji. Przewiduje się, 
że umowy objęcia akcji Serii D zostaną zawarte przez inwestorów 
do 27 kwietnia 2022 r. 
Ostateczna liczba akcji objętych przez Skarb Państwa będzie uza-
leżniona od wyników procesu budowania księgi popytu. 
Środki pochodzące z emisji nie będą mogły być przeznaczone na inne 
cele niż inwestycje w obszarze dystrybucji. W szczególności wyklu-
czone jest przeznaczenie wpływów z emisji na finansowanie akty-
wów węglowych. 
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12.04.2022 W EC o reorganizacji związanej  
z powstaniem NABE 

W Połańcu oraz Świerżach Górnych  Zarząd Enea Centrum spotkał 
się z Pracownikami  Enea Centrum (EC)-strona związkowa z poza 
tych obszarów mogła uczestniczyć w tych spotkaniach na zasadach wi-
deokonferencji.  
Głównym celem tych spotkań było przedstawienie koncepcji reorga-
nizacji EC związanej z powstaniem Narodowej Agencji Bezpieczeń-
stwa Energetycznego (NABE). Jak podkreślono  było to pierwsze z 
serii spotkań dotyczących tej tematyki. Zarząd był już wcześniej goto-
wy do takich spotkań, ale czekał na decyzję strony rządowej, która 
ostatecznie zapadła 1 marca 2022- Rada Ministrów zatwierdziła 
powstanie NABE. 
Zarząd zaprezentował prezentację dotyczącą powstaniu NABE , 
związaną z tym reorganizacją oraz podstawy prawne przenoszenia 
Pracowników. Strona pracodawcy podkreśliła, że jej nadrzędnym 
celem w procesie zmian strukturalnych jest niepogorszenie warun-
ków pracy wszystkich Pracowników. Jak podkreślono termin przeno-
szenia Pracowników nie jest  jeszcze  znany, nastąpi to nie wcześniej 
niż w lipcu 2022 r. Zarząd jest otwarty na dialog ze stroną związko-
wą w całym procesie przenoszenia Pracowników. 
Na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkań przekazali sobie życze-

nia z okazji zbliżających się świąt Wielkanocnych. 
 

12.04.2022 Świąteczne spotkanie Duszpasterstwa 
NAZARET 

Katolickie Stowarzyszenie Energetyków NAZARET Oddział w  
Gorzowie Wielkopolskim było organizatorem okolicznościowe-
go  świątecznego spotkania, na które zaprosiło Duszpasterza Go-
rzowskich Energetyków ks. Jarosława Zagozdę, Dyrekcję i przed-
stawicieli Związków Zawodowych z Oddziału Dystrybucji w Gorzo-
wie Wielkopolskim (OD G) oraz Prezesa Oddziału SEP w Gorzowie 
Wielkopolskim. 
Słowo Boże wygłoszone przez ks. J. Zagozdę rozpoczęło Świąteczne 
spotkanie.  Następnie Szef Gorzowskiego Duszpasterstwa-Czesław 
Szablewski, Dyrektor OD G Edward Bułkowski oraz Szef Solidar-
ności w OD G -Krzysztof Gonerski wyrazili zadowolenie z faktu 
powrotu do normalności po okresie pandemii-możliwość tradycyj-
nych spotkań stacjonarnych.  
Jak zwykle przy takich spotkaniach były również wspomnienia oraz 
życzenia związane ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi. 
Rozmawiano też o planach działalności Duszpasterstwa na 2022 r. 
Padły też podziękowania dla wszystkich, którzy wspomagają Dusz-
pasterstwo. 
 Na zakończenie wszyscy wspólnie odmówili modlitwę w intencji 
Zmarłych Członków Stowarzyszenia oraz Gorzowskich  
Energetyków.  
 

12.04.2022 Spotkanie z Pracownikami RD Gorzów 

Komisja Wydziałowa NSZZ Solidarność w Rejonie Dystrybucji 
Gorzów Wielkopolski (KW RDG) była organizatorem spotkania z 
Pracownikami Rejonu Dystrybucji Gorzów Wielkopolski (RD G). 
Przewodniczący KW RDG Przemysław Kononiuk zaprosił na spotka-
nie Dyrektora RD G Pawła Nahorskiego oraz Przewodniczącego 
Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wielko-
polski-Krzysztofa Gonerskiego.  
Cieszymy się z inicjatywy Przemka, która umożliwia nam powrót do 
normalności po pandemii -bezpośrednie spotkania z Pracownikami i 
wysłuchanie problemów z jakimi się borykają.  
Tematyka poruszana podczas spotkania: 
1.Fundusz nagród dla osób uczestniczących w usuwaniu skutków 
nawałnic jakie nawiedziły Nasz Kraj w styczniu i lutym 2022 r. Mi-
mo zapewnień o wspólnym ze stroną społeczną podziale funduszu 
nagród w Oddziale Dystrybucji Gorzów Wielkopolski (OD G) sto-
sownych uzgodnień nie było. Problem wystąpił nie tylko w OD G dla-
tego Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Enea 8 kwietnia 
2022 r. wystąpiła do Zarządu Enea Operatora o przedstawienie 
rozliczenia funduszu w podziale na grupy zawodowe. Strona praco-
dawcy tłumaczy, że bardzo niskie kwoty nagród które wpłynęły na kon-
ta Pracowników wynikają z „Polskiego Ładu” i wpadaniu w drugi 
próg podatkowy. Ciężko jest to ocenić, gdyż do dzisiaj Pracownicy 
nie otrzymali odcinka wypłaty mimo, że wypłata na konta nastąpiła 
4 dni temu. Niestety Enea Centrum, która obsługuje finansowo 
Enea Operatora już od kilku miesięcy ma problemy z terminowym 
wysyłaniem odcinków. 
2.Organizacja pracy podczas ostatniej akcji usuwania awarii. Przed-
stawiono wiele przykładów, które wpływają na złą organizację pracy, 
oraz zagrożenia dla bezpiecznej pracy: -współpraca z Dyspozycją 
Ruchu, -brak skutecznej łączności, -brak oznakowani słupów i ka-
bli, brak uziemiaczy, -systemy wspomagające pracę nieaktualne i 
zawieszają się- przestarzała i awaryjna flota samochodowa, -
wcześniejsza etatyzacja doprowadziła do sytuacji, że nie ma kim 
usuwać awarii. Informacje przekazywane przez Pracowników swoim 
przełożonym giną gdzieś i nie są przekazywane dalej.  
3.Integracja obszaru dystrybucji. Omówiono temat integracji obszaru 
dystrybucji w tym również plany przejęcia Enea Serwisu przez Ope-
ratora. Pod koniec maja mamy otrzymać materiał do którego będziemy 
mogli się odnieść.  
4.Transformacja Sektora Energetycznego. Przedstawiono palny rzą-
dowe dotyczące Powstania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Ener-
getycznego (NABE) oraz pomysły na połączenie Grup Energetycz-
nych oraz zagrożenia z nich wynikające. 
5.Szkolenia. Z aprobatą przyjęto decyzję o powrocie do dwudniowych 
stacjonarnych szkoleń BHP. Wskazane rozszerzenie tej decyzji na 
inne szkolenia. 
6. Uziemiacze- kontrola oraz sprawdzanie ich zgodności z przepisa-
mi BHP. Wskazane przejęcie tych obowiązków przez służby BHP w 
Operatorze. 
7.Audyt transportu. Osoby przeprowadzające audyt nie zdają sobie 
sprawy ze specyfiki pracy Posterunków Energetycznych i niepo-
trzebnie wprowadzają nerwową atmosferę. 
8.Braki kadrowe szczególnie na stanowiskach elektromonterów. 
Wskazane wprowadzenie dodatku stażowego już po roku pracy, 
przywrócenie dodatku za prowadzenie pojazdów służbowych oraz 
zwiększenie kwoty ryczałtu za dyżury domowe.  
9. Wybory członka Zarządu Enea Operatora. Przedstawiono Kandy-
data NSZZ Solidarność Enea- Michała Cebulę oraz zaapelowano o 
udział w wyborach, które mają się odbyć 20 kwietnia 2022 r.  
Na zakończenie spotkania z okazji zbliżających się Świąt Wielka-
nocnych wszyscy złożyli sobie życzenia.   
 

13.04.2022 Co z dywidendą za 2021 ? 

Enea zarekomendowała akcjonariuszom 
niewypłacanie dywidendy z zysku za 2021 
rok, w kwocie 460,41 mln zł 
 

(Ciąg dalszy ze strony 5) 

(Ciąg dalszy na stronie 7) 

str. 6  / Pod Napięciem  238 / 4 / 2022  

http://www.solidarnosc.gorzow.enea.pl/wiadomosc/3010/co_z_dywidenda_za.html


"Zarząd spółki proponuje wypracowany zysk netto emitenta za rok 
obrotowy, obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 
2021 roku w kwocie 460 408 613,85 zł przeznaczyć: – w części wyno-
szącej 442 110 040,96 zł na zwiększenie kapitału rezerwowego celem 
realizacji zaplanowanych inwestycji; – w części wynoszącej 18 298 
572,89 zł na zmniejszenie ujemnej wartości pozostałych kapitałów" – 
czytamy w komunikacie. 
Zasadą polityki dywidendowej Enei pozostaje realizowanie w przy-
szłości wypłat dywidendy stosownie do wielkości wypracowanego 
zysku i możliwości finansowych emitenta, zastrzeżono również. 
 

14.04.2022 Święto Chrztu Polski.  

1056 lat temu Polska stała się państwem chrześcijańskim  
Przyjęcie chrztu przez księcia Mieszka I w 996 r. otworzyło przed 
krajem nieznane wcześniej możliwości. Młode państwo polskie wyszło 
z kryzysu i przyłączyło się do zupełnie nowej strefy kulturowej i 
cywilizacyjnej. Akt przyjęcia chrztu uważa się za symboliczny począ-
tek państwa oraz polskiego Kościoła katolickiego.  
Do chrztu Polski doszło w 966 r. Wtedy to książę Mieszko I został 
katolikiem, a Polska stała się państwem chrześcijańskim uznawa-
nym przez swoich sąsiadów. Decyzja ta wpisała Polskę w krąg cywili-
zacji łacińskiej i jest uważana za jedno z najważniejszych wydarzeń w 
historii naszego kraju. Chrzest Polski zapewnił niezależność kościelną 
przez stworzenie biskupstwa podległego Rzymowi. Był początkiem 
procesu wiążącego Polskę z łacińskim kręgiem cywilizacyjnym i pań-
stwami Europy Zachodniej.  
Nie jest znana dokładna data chrztu Polski. Przyjmuje się, że było to 
14 kwietnia 966 r. Na ten dzień przypadła Wielka Sobota, która 
tradycyjnie była dniem, kiedy udzielano chrztów. 
W lutym 2019 roku Sejm przyjął ustawę zakładającą ustanowienie 
dnia 14 kwietnia państwowym Świętem Chrztu Polski. Nie jest to 
jednak dzień wolny od pracy. Ustawa głosi, że dzień 14 kwietnia usta-
nawia się Świętem Chrztu Polski w celu upamiętnienia tego wyda-
rzenia, "zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, uznawanej za 
początek Państwa Polskiego". 
Miejsce chrztu Polski. Nie jest znane dokładne miejsce, w którym 
odbył się chrzest Polski. Kronikarz Jan Długosz wskazał na Gniezno. 
Istnieją też źródła, które podają, że miejscem chrztu Polski był Poznań. 
Według archeologów chrzest Polski odbył się w jednej z siedzib księcia 
Mieszka I. Uroczystość mogła mieć miejsce w Gnieźnie, Poznaniu i 
Ostrowie Lednickim. W tym ostatnim miejscu odkryto miejsce, które 
mogło być basenem chrzcielnym, a w Poznaniu odkryto misę  
chrzcielną. 

6.11.1966 -1000-lecie chrztu Polski  obchody rocznicowe w Gorzowie . 

1000. rocznica chrztu Polski przypadła w 1966 roku.  
Kościół zorganizował obchody na Jasnej Górze w Częstochowie. Pod-
czas tych obchodów chrztu Polski zawierzono naród polski pod 
opatrzność Matki Boskiej na kolejne 1000 lat. Natomiast władze PRL 
zorganizowały obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego. W ramach tych 
obchodów przeprowadzono akcję budowania tysiąca szkół na  
tysiąclecie. 
 

14.04.2022 Sasin: Musimy "poważnie przemyśleć" 
harmonogram wygaszania kopalń w Polsce 

 
Polska musi "poważnie 
przemyśleć" harmonogram 
wygaszania kopalń węgla 
kamiennego w Polsce, które 
zgodnie z porozumieniem 
społecznym powinno zakoń-
czyć się w 2049 r., zapowie-
dział wicepremier i minister 
aktywów państwowych  
Jacek Sasin. 
W jego ocenie, embargo na rosyjski węgiel wymaga nie tylko utrzy-
mania wydobycia w dłuższej perspektywie na wyższym poziomie, 
ale również to wymaga zwiększenia tego wydobycia. 
"Porozumienie [społeczne] mówi o roku 2049 jako końcu wydobycia 
węgla kamiennego w Polsce, ale dzisiaj musimy poważnie przemyśleć 
harmonogram dochodzenia do 2049" – powiedział Sasin w radiowej 
Trójce. 
Na pytanie czy kopalnie mogą być wygaszane wolniej, opowiedział: 
"tak, zdecydowanie wolniej". 
"My musimy dzisiaj zrezygnować z gazu jako paliwa przejściowego w 
polskiej energetyce, więc docelowy model to jest OZE plus energetyka 
jądrowa i do tego czasu, dopóki uda nam się zapewnić wystarczalności 
naszego systemu energetycznego z tych źródeł musimy eksploatować  i 
wydobywać węgiel, a to wymaga nie tylko utrzymania wydobycia w 
dłuższej perspektywie czasu na takim wyższym poziomie, ale również to 
wymaga zwiększenia tego wydobycia, szczególnie w obliczu embarga 
na węgiel rosyjski" – podkreślił wicepremier. 
Przypomniał, że embargo zostało wprowadzone (ustawą, która znajduje 
się obecnie na etapie prac senackich) niezależnie od rozstrzygnięć euro-
pejskich i wejdzie w życie w dniu następującym po publikacji w Dzien-
niku Ustaw. 
"I to oznacza ubytek w skali roku 8 mln ton w sektorze ciepłownictwa 
samorządowego i w sektorze prywatnym" – podkreślił. 
Umowa społeczna, podpisana przed rokiem, zakłada m.in: systema-
tyczne wygaszanie polskich kopalń węgla kamiennego w perspekty-
wie do 2049 roku, gwarancje osłon socjalnych dla górników odcho-
dzących z pracy oraz dopłaty do redukcji zdolności wydobywczych, 
tworzy także mechanizm finansowego wsparcia niezbędnego do 
transformacji Śląska. Obecnie jest przedmiotem rozmów z Komisją 
Europejską w sprawie notyfikacji. 
W ubiegłym tygodniu – w związku z sytuacją geopolityczną – Sejm 
poparł przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego, wprowadzające zakaz wwozu 
do Polski i tranzytu węgla z Federacji Rosyjskiej oraz kontrolowa-
nych przez separatystów obwodów ługańskiego i donieckiego na 
Ukrainie. 

15.04.2022 Cena emisyjna nowych  
akcji Enea ustalona 

 

Zarząd Enei ustalił cenę emisyjną 
akcji serii D na 8,50 zł za sztukę, 
spółka zaoferuje inwestorom łącz-
nie 88.288.515 akcji - poinformowa-
ła Enea w komunikacie. 
Akcjonariusze Enei zdecydowali 8 
kwietnia o podwyższeniu kapitału 
w drodze emisji akcji serii D w 
trybie subskrypcji prywatnej, z 

pozbawieniem prawa poboru. Tego samego dnia rozpoczęła się przy-
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spieszona budowa księgi popytu. 
Uchwała WZ zakładała podwyższenie kapitału zakładowego poprzez 
emisję nie więcej niż 88.288.515 akcji serii D z wyłączeniem prawa 
poboru. Nowo emitowane akcje mają stanowić do 20 proc. akcji 
spółki dopuszczonych do obrotu na giełdzie. 
Oferta skierowana jest wyłącznie do inwestorów, którzy otrzymali 
od współprowadzącego księgę popytu zaproszenie do udziału w niej. 
Wcześniej spółka podpisała ze Skarbem Państwa umowę inwesty-
cyjną, na podstawie której Skarb Państwa wyraził wolę objęcia nie 
więcej niż 88.288.515 akcji nowej emisji za nie więcej niż 899,66 mln 
zł pochodzące z Funduszu Reprywatyzacji. 
Celem emisji jest finansowanie projektów inwestycyjnych w obsza-
rze dystrybucji grupy. Środki z emisji mają trafić m.in na rozbudowę i 
modernizację sieci wysokiego i średniego napięcia, instalację liczników 
zdalnego odczytu oraz przyłączanie do sieci nowych odbiorców, realizo-
wanych przez Enea Operator. Wśród zakładanych celów programu in-
westycyjnego w obszarze dystrybucji znajduje się m.in. poprawa wskaź-
ników SAIDI i SAIFI oraz ograniczenie strat sieciowych.  
 

19.04.2022 Lotos i PKN Orlen ustaliły wstępną 
treść porozumienia ze stroną społeczną 

W negocjacjach PKN Orlen i Gru-
py Lotos ze stroną społeczną usta-
lono wstępną treść zapisów porozu-
mienia w którym znalazł się 48-
miesięczny okres obowiązywania 
gwarancji zatrudnienia 
W porozumieniu znalazł się przede 
wszystkim 48-miesięczny okres 
obowiązywania gwarancji zatrud-

nienia oraz 24-miesięczny okres utrzymania dotychczasowych 
warunków pracy i płacy, w tym w szczególności miejsca 
świadczenia pracy. 
Przyszły pracodawca zobowiązał się również m.in. do zapewnie-
nia finansowania pakietu medycznego na zasadach dotychcza-
sowych lub nie mniej korzystnych niż obecnie. To samo doty-
czy zapewnienia ubezpieczenia grupowego na życie oraz finan-
sowania ubezpieczeń na życie z funduszem kapitałowym. 
Lotos podał, że na zakończenie rozmów parafowano dokument 
potwierdzający stan uzgodnień, który podpisały wszystkie 
obecne na spotkaniu związki zawodowe oraz przedstawiciele 
zarządu grupy Lotos i PKN Orlen. 
W kolejnym kroku strony muszą uzyskać odpowiednie stano-
wiska prawne i opinie, a także zgody korporacyjne. 
 

20.04.2022 Wybory członka Zarządu w  

Enea Operatorze. 
Pracownicy Enea Operatora wybierali swojego przedstawiciela do 
Zarządu. O jedno miejsce w Zarządzie ubiegało się dwóch  

kandydatów : -Michał Cebula -Jerzy  Wiertelak. 
Wyniki wyborów członka Zarządu Enea Operatora wybieranego 
przez Pracowników z terenu działania Oddziału Dystrybucji  
Gorzów Wlkp.: 
Na ogólną liczbę uprawnionych 535 w wyborach wzięło udział 355 
Pracowników tj. 66,38 %. Liczba głosów ważnych -330 , liczba gło-
sów nieważnych-25.  
Poszczególni kandydaci uzyskali następującą ilość głosów: 
Michał Cebula- 171 tj. -51,82 % ważnych głosów 
Jarzy Wiertelak- 159 tj. 48,18 % ważnych głosów . 
Główna Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki wyborów człon-
ka Zarządu Enea Operatora. Na ogólną liczbę uprawnionych 4518 
w wyborach wzięło udział 3087 Pracowników tj. 68,33 %. Liczba 
głosów ważnych -3003 , liczba głosów nieważnych-87. 
Kandydaci uzyskali następującą ilość głosów: 
Michał Cebula- 1968  tj. 65,53 % ważnych głosów. 
Jerzy Wiertelak-1035 tj. 34,47 % ważnych głosów. 
Do 38 Okręgowych Komisji Wyborczych nie wpłynęły żadne prote-
sty oraz reklamacje. 

Członkiem zarządu Enea Operatora został wybrany 
Michał Cebula . 

GRATULUJEMY 

21.04.2022 Paweł Majewski nowym prezesem Enei 
 
Paweł Majewski, do niedawna prezes PGNiG, zostanie z dniem 25 
kwietnia nowym prezesem Enea S.A. 
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Paweł Majewski do 8 kwietnia 
sprawował funkcję prezesa Pol-
skiego Górnictwa Naftowego i 
Gazownictwa. Wcześniej pełnił 
funkcję prezesa Grupy Lotos, 
wiceprezesa Huty Stalowa Wo-
la, członka zarządu w DO _ CO 
Poland oraz prezesa Airport 
Cleaning Service. Posiada rów-
nież doświadczenie zawodowe 
na kierowniczych stanowiskach 
m.in. w Petrolot (obecnie Orlen 
Aviatiop), a także jako dyrektor 
pionu zarządzania marżą 
zmienną i produkcją w PGNiG 
Termika. 
"20 kwietnia 2022 roku Rada 
Nadzorcza Emitenta podjęła 
uchwałę w przedmiocie powoła-
nia Pana Pawła Majewskiego z 

dniem 25 kwietnia 2022 roku na stanowisko Prezesa Zarządu ENEA 
S.A. na wspólną kadencję, rozpoczętą z dniem odbycia Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zatwierdzającego sprawozdanie 
finansowe za 2018 rok" - poinformowała 20.04.2022  wieczorem 
Enea. 
Paweł Majewski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych  
Executive Master of Business Administration Wyższej Szkoły  
Menadżerskiej w Warszawie. 
 

22.04.2022 W Polsce przybywa  
samochodów elektrycznych. 

Według danych z końca marca 2022 r., w Polsce były zarejestrowa-
ne łącznie 45 242 osobowe i użytkowe samochody z napędem elek-
trycznym. W I kwartale br. ich liczba zwiększyła się o 5708 sztuk, tj. 
o 57% więcej niż w analogicznym okresie 2021 r., kiedy zarejestro-
wano 3628 sztuk – wynika z Licznika Elektromobilności, uruchomio-
nego przez PZPM i PSPA. 
Pod koniec marca 2022 r. po polskich drogach jeździło 43 365 elek-
trycznych samochodów osobowych. W pełni elektryczne auta (BEV, 
ang. battery electric vehicles) stanowiły niemal połowę    tej części floty 
pojazdów (21 576 szt.), a pozostałą część  stanowiły hybrydy typu plug-
in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 21 789 szt. Park elek-
trycznych samochodów dostawczych i ciężarowych liczył 1 877 szt. W 
dalszym ciągu rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, 
która na koniec marca składała się z 10 777 szt. Wzrosła również liczba 
osobowych i dostawczych aut hybrydowych, która powiększyła się do 
361 822 szt. Pod koniec ubiegłego miesiąca park autobusów elektrycz-
nych w Polsce wzrósł do 720 szt. 
Równolegle do floty pojazdów z napędem elektrycznym, rozwija się 
również infrastruktura ładowania. Pod koniec marca 2022 r. w Pol-
sce funkcjonowały 2113 ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów 
elektrycznych (4118 punktów). 29% z nich stanowiły szybkie stacje 
ładowania prądem stałym (DC), a 71% – wolne ładowarki prądu 
przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W marcu 
uruchomiono 79 nowych, ogólnodostępnych stacji ładowania (155 
punktów). 
"Program „Mój Elektryk” zaczyna przynosić wymierne efekty. O ile w I 
kwartale 2021 r. Polacy ponad dwa razy częściej wybierali hybrydy typu 
plug-in niż samochody całkowicie elektryczne, o tyle teraz sytuacja się 
odwróciła i od stycznia do marca bieżącego roku liczba rejestracji obję-

tych wsparciem BEV okazała się wyższa niż PHEV, których nabywcy nie 
mogą liczyć na subsydia. BOŚ Bank, który dystrybuuje dofinansowanie 
w imieniu NFOŚiGW, podpisał już umowy z 18 firmami leasingowymi, a 
większość z nich uwzględnia już dotacje w swojej ofercie. To znaczny 
wzrost - pod koniec 2021 r. takie kontrakty obowiązywały tylko 8 
 leasingodawców" – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający 
PSPA. 

25.04.2022 Putin finansuje organizacje  
ekologiczne w Europie 

82 mln euro przekazał rosyjski rząd europejskim organizacjom 
zajmującym się ochroną klimatu – podał niemiecki dziennik Die 
Welt. Klimatyczni aktywiści mieli ułatwić Kremlowi uzależnienie 
UE od surowców energetycznych z Rosji. 
Gazeta zauważa, że sygnały wskazujące na finansowanie przez Mo-
skwę organizacji pozarządowych, zajmujących się walką ze zmiana-
mi klimatu, pojawiają się od lat. W artykule przytoczono słowa byłe-
go sekretarza generalnego NATO Andersa Fogha Rasmussena, który 
już w 2014 roku informował, że Rosja wspierała organizacje ekolo-
giczne „w celu utrzymania europejskiej zależności od rosyjskiego 
gazu”. Zarzuty te odpierał wtedy m.in. Greenpeace. 
W tekście Die Welt wskazano, że aktywność organizacji ekologicz-
nych finansowanych przez Kreml stała się widoczna już na począt-
ku obecnego stulecia, gdy duże firmy energetyczne przygotowywały 
się do poszukiwań i eksploatacji złóż gazu łupkowego w Europie.  
"Ale zasoby pozostały w ziemi, presja aktywistów klimatycznych na 
firmy i rządy doprowadziła do odwrócenia się inwestorów" – czytamy 
w tekście „Die Welt”. Dziennik dodaje, że wielu ekspertów zastana-
wiało się wówczas nad nagłym pojawieniem się świetnie zorganizo-
wanych grup aktywistów zajmujących się blokowaniem inwestycji 
w gaz łupkowy. 
Ciągła presja radykalnych organizacji ekologicznych sprawiła również, 
że Europa drastycznie ograniczyła wydobycie gazu konwencjonal-
nymi metodami, coraz bardziej uzależniając się od importu z Rosji.  
Kiedy były prezydent USA Donald Trump oświadczył w 2018 r., że 
"Niemcy uzależniły się od Rosji w zakresie dostaw energii, niemieccy 
dyplomaci wyśmiewali to. Jednak rosyjska inwazja na Ukrainę bezli-
tośnie ujawniła tę zależność Niemiec. Kanclerz Olaf Scholz przyznał 
wprost, że Niemcy są uzależnione od rosyjskiego gazu” –  
zaznacza Die Welt. 
 

26.04.2022 Enea Elkogaz zajmie się budową  
bloków gazowo-parowych w Elektrowni Kozienice 

Zgodnie ze Strategią Rozwoju, Grupa Enea kontynuuje przygoto-
wania do realizacji projektu budowy bloków energetycznych CCGT 
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na terenie Elektrowni Kozienice. Nowo powołana spółka celowa o 
nazwie Enea Elkogaz zajmie się odtworzeniem mocy wytwórczych 
bloków klasy 200 MW w oparciu o technologię spalania paliwa ga-
zowego. To jedna ze strategicznych inwestycji Grupy w procesie racjo-
nalnej transformacji koncernu energetycznego. Bloki gazowe mają być 
niskoemisyjnym źródłem energii wzmacniającym bezpieczeństwo ener-
getyczne i wspierającym w fazie przejściowej wytarzanie energii z 
OZE. 
Grupa Enea przygotowuje się do stopniowego odchodzenia od wytwa-
rzania energii ze źródeł węglowych na rzecz odnawialnych źródeł ener-
gii. Kierunek ten odzwierciedlony jest w opublikowanej w grudniu 
2021 r. aktualizacji Strategii Rozwoju Enei. 
Przygotowywany w Grupie Enea projekt zakłada, że jednostki klasy 
200 MW operujące w Elektrowni Kozienice po zakończeniu okresu 
ich eksploatacji w NABE (Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Ener-
getycznego) będą przekazywane stopniowo z powrotem do  Grupy, 
dzięki czemu ich moc będzie mogła być odtworzona w oparciu o tech-
nologię CCGT z częściowym wykorzystaniem dostępnej infrastruktury. 
Projektowane bloki niskoemisyjne powstałyby w miejscu przeznaczo-
nych do odstawienia jednostek węglowych. 
"Powołana spółka celowa Enea Elkogaz jest ważnym elementem 
wspierającym realizację naszej Strategii Rozwoju i ułatwiającym za-
równo rozwój projektu gazowego, jak i  prace nad wydzieleniem węglo-
wych aktywów wytwórczych poza Grupę. Po wdrożeniu w życie planu 
reorganizacji polskiej energetyki konwencjonalnej, projekt gazowy 
pozwoli nam odtworzyć część mocy w oparciu o istniejącą infrastruk-
turę, zachowując niezbędne gwarancje bezpieczeństwa energetyczne-
go. Przygotowujemy się organizacyjnie, by osiągnąć najwyższą spraw-
ność operacyjną w kluczowych obszarach rozwojowych Grupy" – za-
znaczył Tomasz Szczegielniak, wiceprezes Enei ds. korporacyjnych. 
Projekt budowy bloków gazowych w Elektrowni Kozienice jest w 
fazie przedinwestycyjnej. Zakończone zostały prace koncepcyjne 
dotyczące wyboru rozwiązań technologicznych oraz analizy ekono-
miczne. Uzyskano zgody korporacyjne na uruchomienie I etapu, w 
skład którego wchodzą prace dotyczące przygotowania SIWZ, oraz 
wykonanie aktualizacji modelu przedsięwzięcia wraz z audytem modelu 
finansowego. 
Grupa Enea już w 2020 r., poprzez spółkę Enea Wytwarzanie, pod-
pisała porozumienie z GAZ-SYSTEM na zaprojektowanie przyłą-
czenia Elektrowni Kozienice do gazowej sieci przesyłowej należącej 
do GAZ-SYSTEM. Rok później Enea Wytwarzanie wystąpiła z 
wnioskiem do PSE o określenie warunków przyłączeniowych do 
sieci przesyłowej KSE nowych bloków gazowo-parowych planowa-
nych w ramach projektu w Kozienicach. Obecnie trwają uzgodnienia 
w zakresie przebiegu trasy przyszłego przyłącza gazowego oraz jego 
podstawowych parametrów technicznych, które wpłyną na wybór opty-
malnych rozwiązań technologicznych. 
 

26.04.2022 Obradował  
ZR Gorzów NSZZ Solidarność 

W siedzibie Związku w Gorzowie Wielkopolskim spotkali się człon-
kowie Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność (ZRG). 
Głównym tematem zebrania była sytuacja w zakładach pracy Re-
gionu. Przedstawiciele  ZRG przedstawili sytuacje w swoich firmach. 
Ogólnie biorąc sytuacja ta nie jest najlepsza.  Głównym tematem z 
jakimi borykają się organizacje związkowe są negocjacje płacowe. 

Pracodawcy uciekają od rozmów, a jeżeli już do nich dochodzi to 
utrudniają prowadzenie sporu zbiorowego zgodnego z Ustawą o 
Rozwiązywaniu Sporów Zbiorowych (Wodociągi Gorzów). Niestety 
są też przykłady niewypłacania wynagrodzeń (POM Strzelce Kra-
jeńskie). W Oświacie dalej nie są realizowanie zawarte porozumie-
nia. W energetyce wojna na Ukrainie oraz tz."zielony ład" na siłę 
wprowadzany w Unii Europejskiej oprócz zachwiania bezpieczeń-
stwa energetycznego Polski, doprowadził też do drastycznych pod-
wyżek cen nośników energii. 

Inne tematy poruszane podczas spotkania: 
1.Obchody 40  rocznicy wydarzeń z sierpnia 1982 r. w Gorzowie 
Wlkp. W. Rusakiewicz omówił program obchodów pamiętnych wyda-
rzeń.(Msza Święta, odsłonięcie instalacji artystycznej). 
2.Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubuskiego (WRDS). 
Przedstawiono relację z ostatniego zebrania WRDS. Poziom dialogu 
jest daleki od ideału. Tematy zgłaszane przez NSZZ Solidarność nie 
są przedmiotem obrad Rady. 
3.Wideokonferancja Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. W. Ru-
sakiewicz zrelacjonował tematy poruszane na wideokonferencji. Doty-
czyły głównie sytuacji na Ukrainie- pomocy dla uchodźców, oraz 
sytuacji w Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. 
4.Pielgrzymka opozycjonistów do Rokitna. Przedstawiono informacje 
o pielgrzymce, która odbędzie się 28 maja 2022 r. 
5.Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Zaproszono 
wszystkich na uroczyste obchody w Gorzowie Wielkopolskim. 
 (Msza Święta, Festyn militarny na Placu Grunwaldzkim, Bieg 
uliczny). 
 

26.04.2022 Prezydium KK: potrzebna jest głęboka 
rewizja polityki klimatycznej UE 

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność (KK) na posiedze-
niu 26 kwietnia br. przedstawiło uwagi do Komunikatu Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskie-
go Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – "W 
kierunku zielonej, cyfrowej i odpornej gospodarki: nasz europejski 
model wzrostu". 
W opinii Prezydium KK: 
„należy dokonać głębokiej rewizji polityki klimatycznej UE i uczynić ją 
bardziej pragmatyczną wbrew postulatom przyspieszenia. Konieczna 
jest przemyślana i odpowiedzialna strategia osiągania neutralności 
klimatycznej, a nie przyspieszenie za wszelką cenę”.  
Oznacza to, że: 
„konieczne są działania pozwalające na wykorzystanie zasobów wła-
snych UE jak choćby węgla” – czytamy w opinii.  
Wojna na Ukrainie całkowicie zmieniła uwarunkowania społeczne i 
gospodarcze w Europie. Mając na uwadze konieczność transformacji 
energetycznej priorytetem musi być równowaga pomiędzy troska o 
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klimat i środowisko naturalne, a bezpieczeństwem energetycznym 
obywateli krajów UE. Ważne jest również możliwie szybkie unieza-
leżnienie się od rosyjskiego gazu i ropy przez dywersyfikację kie-
runków importu oraz zmiany technologiczne. 
Jak czytamy w dokumencie: „w tej nowej sytuacji Unia powinna wyko-
rzystać swoje partnerstwa międzynarodowe, aby połączyć siły w obliczu 
wspólnych wyzwań i działań na rzecz pokoju i stabilności oraz między-
narodowego porządku opartego na zasadach i skutecznego multilate-
ralizmu. Skoordynowana reakcja Unii i jej partnerów międzynarodo-
wych na inwazję na Ukrainę pokazuje, w jaki sposób Unia może dzia-
łać, aby osiągnąć te cele”. 
Ponadto na posiedzeniu Prezydium KK poparło Rezolucję Energe-
tyczną 2022 przyjętą podczas Konferencji Silesia 2030, podpisaną 
24 kwietnia 2022 roku w siedzibie śląsko-dąbrowskiej 
„Solidarności” w Katowicach. 

 
27.04.2022 Nowy Emeryt  

Henryk Tomaszyk 
Do szczęśliwego grona emerytów, 
którzy doczekali emerytury w Gru-
pie Enea dołączył Henryk Toma-
szyk Starszy Mistrz ds. Transportu 
z Rejonu Dystrybucji Gorzów. 
Henryk zasłużonej emerytury docze-
kał po przepracowaniu 47 lat z 
czego 35 w energetyce. Okoliczno-
ściowe spotkanie odbyło się w sie-
dzibie Związku w Centrali Oddzia-
łu Dystrybucji Gorzów.  
Jak zwykle przy takich spotkaniach 

były: życzenia, prezenty, wspomnienia oraz tradycyjne STO LAT.  
Nowy emeryt zadbał też o słodkości, które umiliły nam wspólne spotka-
nie. Kariera zawodowa Henryka dobiegła końca, ale związkowa 
jeszcze nie zapraszamy do aktywnej działalności coraz większego 
Koła Emerytów i Rencistów działającego przy Naszej Organizacji. 

Za naszym pośrednictwem Henryk składa serdeczne podziękowania 
wszystkim współpracownikom, których spotkał podczas swojej 35 let-
niej pracy w energetyce (szczególnie tym z Rejonu Dystrybucji  
Gorzów). 

 
27.04.2022 Nowy Emeryt Arkadiusz Zawierta.  

 
25 kwietnia 2022 r. był 
ostatnim dniem pracy 
Arkadiusza  
Zawierty  Elektromon-
tera Posterunku Ener-
getycznego w  
Choszcznie.  Z tej oka-
zji w Rejonie Dystrybu-
cji Choszczno odbyło 
się okolicznościowe 
spotkanie w, którym 
uczestniczyli koledzy z 
pracy i Związku do 
którego Arkadiusz  

Należy oraz Dyrektor Rejonu Dystrybucji Choszczno.  
Jak zwykle przy takich okazjach były życzenia, prezenty i 
 wspomnienia. 

Krótka historia pracy zawodowej Arka: 
Arek ukończył szkołę górnicza i rok  pracował w kopalni przy budowa-
niu taśmociągów. Od 1981 roku został zatrudniony w Energetyce 
Choszczeńskiej, przez 9 lat do 1990 pracował w brygadach stacyjnych i 
liniowych. Od roku 1990 został przeniesiony do posterunku energe-
tycznego i pracował jako elektromonter pogotowia energetycznego, 
gdzie doczekał zasłużonej emerytury.  

                                                     D. Derewońko    D.Zawierta      A.Zaborski 

Tą drogą przyłączamy się do życzeń -ARKU 100 LAT na  
emeryturze, oraz zachęcamy do aktywnej działalności w coraz więk-
szym Kole Emerytów i Rencistów. 
 

28.04.2022 Wybory w KSE „NAZARET” Oddział 
Terenowy w Gorzowie Wlkp. 

W świetlicy Oddziału Dystrybucji Gorzów Wielkopolski spotkali się 
Członkowie Oddziału Terenowego Krajowego Stowarzyszenie Ener-
getyków „NAZARET” ( OTKSE ). Głównym celem zebrania było 
wybranie władz Stowarzyszenia na następną pięcioletnią kadencję. Na 
31 członków KSE  w zebraniu wyborczym uczestniczyło 17. 
Po zatwierdzeniu porządku obrad oraz sprawach proceduralnych 
przystąpiono do realizacji przyjętego programu: 
1. Sprawozdanie z działalności OT KSE. Przewodniczący OT Cze-
sław Szablewski w imieniu Zarządu OT zdał sprawozdanie z działalno-
ści za okres od 2017 r. 
2.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej (KR) OT KSE. 
Przewodniczący KR Jan Kos przedstawił wyniki kontroli działalności 
OT KSE za okres do 31 grudnia 2022 r.  i w imieniu KR zawnioskował 
o udzielenie absolutorium Zarządowi OT KSE. 

3.Przyjecie sprawozdań Prezydium i 
Komisji Rewizyjnej OT KSE. Po krót-
kiej dyskusji stosownymi uchwałami 
przyjęto oba sprawozdania. 
4.Wybory władz OT KSE na Kadencję 
2022-2027: 
-Wybór Przewodniczącego OT KSE . W 
tajnych wyborach na funkcję Przewod-
niczącego ponownie wybrano-Czesława 
Szablewskiego (na zdjęciu po lewej) 

-Przyjęcie uchwał porządkowych. 
Członkowie OT pojęli decyzję co do li-
czebności Zarządu oraz Komisji Rewizyj-
nej OT KSE. 
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-Wybory Zarządu OT KSE. W tajnych wyborach do Zarządu zostali 
wybrani: Broszko Leszek, Kaczmarek Eugeniusz, Kępiszak Ma-
riusz, Starzyński Sławomir, Zych Grażyna. 
-Wybory Komisji Rewizyjnej OT KSE. W tajnych wyborach do KR 
zostali wybrani:-Dąbrowska Teresa, Halasz Anna, Kos Jan. 
-Wybór Delegatów na Walne Zebranie Delegatów KSE 
„NAZARET”. W tajnych wyborach wybrano następujących Delega-
tów: Kępiszak Mariusz, Kos Jan, Zych Grażyna. 
-Przyjęcie planu działalności OT KSE na 2022 r. Przew. Cz. Sza-
blewski zapoznał zebranych z planem działalności na 2022 r. Plan zo-
stał przyjęty jednogłośnie. 
Wspólna modlitwa zakończyła wyborcze spotkanie Członków  OT 
KSE. 

Gratulujemy wszystkim wybranym władzom OT KSR oraz życzy-
my owocnej działalności w nowej kadencji. 
 

29.04.2022 Enea dokonała przydziału wszystkich 
akcji nowej emisji po 8,5 zł za akcję. 

Enea podjęła uchwałę o przydziale nowych akcji o łącznej 
wartości ok. 750 mln zł. Enea nie podała, kto obejmie ak-
cje 
"W dniu 28 kwietnia 2022 r. zarząd spółki podjął uchwałę w 
sprawie przydziału 88.288.515 akcji serii D. Wkłady pienięż-
ne na pokrycie akcji serii D zostały wniesione w całości" - 
podała spółka w komunikacie 
Jak podano, akcje oraz PDA będą przedmiotem ubiegania się 
przez spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na 
rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. 
Akcjonariusze Enei zdecydowali 8 kwietnia o podwyższeniu 
kapitału w drodze emisji akcji serii D w trybie subskrypcji 
prywatnej, z pozbawieniem prawa poboru. Tego samego dnia 
rozpoczęła się przyspieszona budowa księgi popytu. 14 
kwietnia zarząd ustalił cenę emisyjną na 8,50 zł za jedną 
akcję i podał, że spółka zaoferuje inwestorom łącznie 
88.288.515 akcji. 
Uchwała WZ zakładała podwyższenie kapitału zakładowego 
poprzez emisję nie więcej niż 88.288.515 akcji serii D z wyłą-
czeniem prawa poboru. Nowo emitowane akcje mają stano-
wić do 20 proc. akcji spółki dopuszczonych do obrotu na 
giełdzie. 
Wcześniej spółka podpisała ze Skarbem Państwa umowę 
inwestycyjną, na podstawie której Skarb Państwa wyraził 
wolę objęcia nie więcej niż 88.288.515 akcji nowej emisji za 
nie więcej niż 899,66 mln zł pochodzących z Funduszu Re-
prywatyzacji. 
Celem emisji jest finansowanie projektów inwestycyjnych 
w obszarze dystrybucji grupy. Środki z emisji mają trafić 
m.in na rozbudowę i modernizację sieci wysokiego i średnie-
go napięcia, instalację liczników zdalnego odczytu oraz przy-
łączanie do sieci nowych odbiorców, realizowanych przez 
Enea Operator. Wśród zakładanych celów programu inwesty-
cyjnego w obszarze dystrybucji znajduje się m.in. poprawa 
wskaźników SAIDI i SAIFI oraz ograniczenie strat siecio-
wych. 
============================================ 

Zachęcamy do uczestnictwa w organizowanych 

przez nas imprezach. Oprócz wymienionych obok, 

planujemy jeszcze: turniej piłki siatkowej i nożnej, 

turniej bowlinga. Wszystkie imprezy przez nas orga-

nizowane dostępne na naszej stronie internetowej. 

(Ciąg dalszy ze strony 11) 

str. 12 / Pod Napięciem 238 / 4 / 2022  



 str. 13 / Pod Napięciem 238 / 4 / 2022 Kalendarz maj 2022  



POLSKA W OCZEKIWANIU NA POMOC 
FINANSOWĄ Z UE, ZWIĄZANĄ Z  

PRZYJĘCIEM UCHODŹCÓW Z UKRAINY 

24.03.2014 Protest przeciwko powstaniu CUW- okupacja budynku Enea. 
 

-9,80 zł.–wartość akcji Enea na dzień 29.04.2022 r. godz. 11.06 

-5,4 %- stopa bezrobocia w marcu 2022 r. wobec 5,6% w  
          lutym 2022 r. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych  
         wyniosła w marcu  2022 r. wyniosła  902 tysiące i była   
             o prawie 20 tys. niższa niż w lutym 2022 r 
-83,45 euro- cena uprawnień do emisji CO 2 - 29.04.2022 godz. 10,55 

-11 % Inflacja w Polsce w marcu 2022 r. W stosunku do  
           poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych  
           wzrosły  o 3,3 %. To najwyższy poziom inflacji od 22 lat !!!  
-6 665,64 zł. -przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze  
   przedsiębiorstw w marcu 2022 r., co oznacza wzrost o 12,4 % rok  
          do roku. Zatrudnienie w tym sektorze rdr wzrosło o 2,4 %  
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