
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

 

JUBILEUSZOWY XXX KRAJOWY ZJAZD 
DELEGATÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ 

Wersja elektroniczna biuletynu-  www.solidarnosc.gorzow.enea.pl 

„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 239 Maj 2022 r. 

W numerze 
Majówka z Solidarnością  

Mniejszy podatek dla czł. zwiazku-str.3 

Obradowała KP Gorzów NSZZ „S” 

Koniec epidemii. Wyższe diety –str.6 
Zebranie KM NSZZ „S” Enea 

Wybory RN Enea S.A. 

Pielgrzymka Opozycjonistów 

 

  Wybory do Rady Nadzorczej Enea S.A. 



Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
29.04-3.05 Majówka nad morzem z Solidarnością. 

Zgodnie z kilkunastoletnią tradycją Komisja Wydziałowa NSZZ  
Solidarność Enea z Centrali Gorzów Wlkp. była organizatorem 
wspólnej zabawy i wypoczynku w Pensjonacie „PISZ” w Pobiero-
wie. Po raz kolejny nasz wypad nad morze był udany (wszystkie dni 
były słoneczne, humory dopisywały).  
Nasz wspólny wypoczynek rozpoczął Wieczorek Zapoznawczy.  
Dobra muzyka oraz Dobre Towarzystwo sprzyjało wspólnej zaba-
wie, która trwała prawie do świtu. 

 
Następnego dnia dla 
sporej grupki naszych 
milusińskich przygoto-
waliśmy  gry i zabawy 
na świeżym powietrzu. 
Zabawa była przednia 
a nagrody 
i  upominki  przygoto-
wane przez organizato-
rów sprawiły wiele 
radości dzieciom , 
szczególnie tym naj-
młodszym.  
Turniej w tenisa stoło-
wego , piłkarzyków 
przygotowany przez 
gospodarzy ośrod-
ka  oraz zabawa 
w  boole przygotowana 
przez NSZZ Solidar-
ność to kolejne atrak-
cje podczas naszego 
pobytu nad morzem.  
 
 

Można było też skorzystać z atrakcji Pensjonatu PISZ: - kortu teni-
sowego,- bilarda, -sauny,- basenu-cymbergaja- boiska do kosza, 
piłki nożnej i siatkowej,- siłowni oraz wycieczek rowerowych. 
Podczas długiego pobytu był też drugi wieczorek  taneczny, pieczenie 
kiełbasek oraz grillowanie. Podczas całego pobytu Gospodarze Pen-
sjonatu  zadbali , żeby nikt nie chodził głodny i nie umarł z pragnie-
nia, a ponieważ wszystko było pyszne, więc pewnie tu i 
tam  troszeczkę nam przybyło.  Pogoda  dopisała, można było skorzy-
stać ze spacerów i moczenia nóg w „ciepłym” o tej porze Bałtyku. 
Jak widać z powyższej relacji, nikt się nie nudził. 

Długi weekend szybko minął, pozostały wspomnienia opalenizna oraz 
zdjęcia.  

Do zobaczenia za rok. 

Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy włączyli się w or-
ganizację naszego wspólnego pobytu nam morzem. 
 

4.05. 2022 „Dwie Godziny dla Rodziny. Dla Człowieka” 

Grupa Enea po raz trzeci przyłącza się do akcji „Dwie godziny dla 
rodziny”, której celem jest pogłębianie relacji z najbliższymi. W ra-
mach akcji większość spółek naszej Grupy umożliwia Pracownikom 
wcześniejsze zakończenie pracy o dwie godziny, zachęcając do spę-
dzenia tego czasu z rodziną. W tym roku Enea zaproponuje Pra-
cownikom również pikniki rodzinne. 
Już od jedenastu lat w akcji „Dwie Godziny dla Rodziny" uczestniczą 
setki pracodawców z 18 krajów świata, umożliwiając swoim pra-
cownikom wcześniejsze zakończenie wybranego dnia pracy i spędze-
nie tego czasu z najbliższymi. 
Włączając się do akcji, zachęcamy do międzypokoleniowych działań, 
budowania więzi i dobrych relacji w środowisku pracy i w naszych 
rodzinach. U źródeł kampanii znajdują się wartości bliskie naszej 
Grupie, związane z bezpieczeństwem i zaangażowaniem, a także 
troską o relacje z bliskimi. 
Wcześniejsze, o dwie godziny, zakończenie pracy w określonym 
dniu  należy uzgodnić z przełożonym. Specjalną nieobecność będzie 
można odnotować w systemie SAP lub złożyć stosowny wnio-
sek. Szczegóły dotyczące przebiegu akcji oraz ewidencji czasu pracy w 
poszczególnych spółkach przekazywane będą bezpośrednio przez działy 
HR spółek biorących udział w kampanii. 
Dodatkowo w ramach akcji, spółki Grupy będą organizowały festyny 
i pikniki Pracownicze. Wszystkie informacje dotyczące inicjatyw 
przekazywane będą bezpośrednio poprzez intranety spółek. 
 

9.05.2022 Spadek zużycia energii  
elektrycznej w Polsce. 

 
Jak wynika z danych platformy ENTSO-E, w kwietniu 2022 r. zapo-
trzebowanie na energię elektryczną w Polsce osiągnęło poziom ok. 
14,3 TWh, co w porównaniu do marca oznacza spadek o 7,4 proc. 
W odniesieniu do kwietnia 2021 r., zapotrzebowanie wzrosło o 6,7 
proc.  
Zestawiając kwiecień z marcem 2022 r. zanotowano spadek produkcji 
krajowej o 7,3 proc. do poziomu niewiele ponad 13,7 TWh. W stosunku 
do kwietnia 2021 r. był to wzrost o 13 proc. 
 
Ujemne saldo wymiany transgranicznej (eksport energii) było w 
kwietniu na poziomie ok. 325 GWh wobec ok. 443 GWh w marcu 
2022 r. (spadek o 26,7 proc.). W kwietniu 2021 r. zanotowano dodat-
nie saldo na poziomie ponad 921 GWh (import). 
 
Zestawienie danych z kwietnia i marca br. dotyczące produkcji energii 
elektrycznej pokazuje, że elektrownie pracujące na paliwach kopal-
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nych zanotowały znaczące spadki: elektrownie na węgiel kamienny 
– o 13,4 proc. (z ok. 7,3 TWh do niewiele ponad 6,3 TWh), elektrow-
nie na węgiel brunatny – o 15,7 proc. (z ponad 4 TWh do ok. 3,4 
TWh), elektrownie gazowe – o 22,5 proc. (z ok. 0,85 TWh do ok. 
0,66 TWh). Spadek o 5,3 proc. zaliczyły również elektrownie olejo-
we (z ok. 200 GWh do ponad 189 GWh). 

Największy procentowy wzrost w produkcji energii elektrycznej – o 
52,3 proc. – osiągnęły elektrownie wiatrowe (z ok. 1,2 TWh do po-
nad 1,8 TWh). Wzrost o 42,1 proc. wykazały jeszcze: elektrownie 
szczytowo-pompowe (z ponad 81 GWh do ponad 115 GWh), elek-
trownie wodne – o 9 proc. (z ponad 170 GWh do ok. 186 GWh), 
instalacje wykorzystujące biomasę – o 6,8 proc. (z ok. 140 GWh do 
ponad 149 GWh), elektrownie fotowoltaiczne – o 6,3 proc. (z ponad 
795 GWh do ok. 846 GWh). 
W zestawieniu danych z kwietnia br. z analogicznym okresem 2021 r., 
największe procentowe wzrosty odnotowały: fotowoltaika – o ok. 94 
proc., elektrownie wiatrowe – o ok. 40 proc. i elektrownie szczytowo
-pompowe – o ponad 40 proc. 
Największe spadki wystąpiły w elektrowniach gazowych (o 16,4 
proc.) i instalacjach wykorzystujących biomasę (o 9,6 proc.). 
W strukturze produkcji (kwiecień do marca br.), w kontekście udziałów 
poszczególnych źródeł, należy wskazać przede wszystkim na ponad 6-
proc. wzrost wolumenu energii elektrycznej wygenerowanej przez 
elektrownie wiatrowe (z 8,09 proc. do 13,28 proc.).  
Największy, rekordowy procentowy spadek (o ponad 3,2 proc.) za-
notowały elektrownie spalające węgiel kamienny (z 49,25 proc. do 
46,00 proc.). 
Udział produkcji własnej netto w łącznej strukturze produkcji w kwiet-
niu br., w stosunku do marca 2022 r. zanotował niewielki wzrost z 95,92 
proc. do 96,06 proc.).  

 

10.05.2022 Mniejszy podatek dla członków związku  

Pracownicy, którzy są członkami organizacji związkowych odliczą 
od dochodu nawet 500 zł w rozliczeniu PIT. „Polski Ład” początko-
wo zakładał możliwość odliczenia maksymalnie 300 zł, ale po przy-
jęciu przez sejm poprawki zgłoszonej przez NSZZ „Solidarność” 
kwota ta zwiększyła się o 200 zł. Jak czytamy w stanowisku Mini-
sterstwa Finansów: podniesienie kwoty odliczenia ma uzasadnienie 
wobec zmniejszenia stawki podatku z 17 proc. do 12 proc.                  
To NSZZ „Solidarność” w trakcie konsultacji publicznych projektu o 
zmianach w  zapisach „Polskiego Ładu” zaproponował poprawkę, któ-
rą zaakceptował 7 maja 2022r. Sejm. W trakcie konsultacji publicz-
nych zaproponowane zostało zwiększenie tego limitu do 500 zł. Ponad-
to w przepisie normującym dokumentowanie tych wydatków (art. 26 
ust. 7 ust. 5 ustawy PIT) zaproponowano, aby dokument ten mogła 
stanowić informacja PIT-11, w której już obecnie (w części G) praco-

dawca wykazuje wysokość pobranych z wynagrodzenia (na skutek 
otrzymanego od pracownika upoważnienia) podlegających odliczeniu 
składek na rzecz związków zawodowych – czytamy w uzasadnieniu 
resortu finansów. Dzięki poprawce ulga podatkowa dla członków 
związków wyniesie więcej: nie jak zakładano na początku 300 zł, a 
500 zł. Zrzeszeni pracownicy będą mogli pomniejszyć podatek do-
chodowy do spłaty o większą kwotę niż dotąd.                                   
W uzasadnieniu Ministerstwa Finansów można przeczytać, że postulat 
podwyższenia limitu odliczenia składek członkowskich na rzecz związ-
ków zawodowych z 300 zł do 500 zł rocznie. Podniesienie kwoty odli-
czenia ma uzasadnienie wobec zmniejszenia stawki podatku z 17 proc. 
do 12 proc. Zmiany dotyczą półtora miliona pracowników zrzeszo-
nych w ponad dwunastu tysiącach organizacji związkowych, co 
stanowi ponad 16 % ogółu pracowników zatrudnionych na podsta-
wie umów o pracę.                                                                           

Przypominamy, że mamy też Rabaty na stacjach      
Lotosu w PZU i Pekao SA –szczegóły na naszej stronie 
internetowej- Menu- Dokumenty 

11.05.2022  Enea i Jenox Akumulatory stworzą 
prototyp domowego magazynu energii  

Rozwój energetyki prosumenckiej i efektywne wykorzystanie odna-
wialnych źródeł energii to kluczowe argumenty, dla których Grupa 
Enea, jeden z najważniejszych podmiotów na rynku energii w Pol-
sce, oraz firma Jenox Akumulatory, wytwarzająca blisko milion 
samochodowych baterii rocznie, postanowiły realizować projekty 
badawczo-rozwojowe w zakresie magazynowania energii, w tym 
rozwiązań dla prosumentów. 
Celem współpracy jest opracowanie i stworzenie domowego magazy-
nu energii przeznaczonego dla prosumentów. Przydomowe banki 
energii elektrycznej u odbiorców przyłączonych do sieci energetycznej 
niskiego napięcia to naturalny kierunek rozwoju w czasie ożywione-
go wzrostu liczby i mocy mikroinstalacji prosumenckich.  

List intencyjny inicjujący współpracę został podpisany w Chodzieży 
(woj. wielkopolskie), gdzie firma Jenox Akumulatory ma swoją 
siedzibę i zakład produkcyjny. 
"Rozwój projektów w zakresie magazynowania energii i świadczenie 
takich usług na zewnątrz stanowi jeden z kluczowych kierunków trans-
formacji Grupy Enea zapisanych w naszej Strategii Rozwoju. Magazy-
nowanie energii to innowacyjna technologia o dużym potencjale roz-
wojowym do zapewnienia stabilności OZE i budowania bezpieczeństwa 
energetycznego. Chcemy pomóc prosumentom w optymalnym wyko-
rzystywaniu wytwarzanej przez nich energii elektrycznej" –  
powiedział Paweł Majewski, prezes Enei. 
Wspólny projekt badawczy stanowi odpowiedź na potrzeby rynku 
energetycznego w Polsce i jest spójny ze Strategią Rozwoju Grupy 
Enea. Współpraca obu podmiotów wpisuje się w światowe trendy roz-
woju technologii magazynowania energii elektrycznej ze źródeł  
odnawialnych. 
"Przy tak dynamicznym rozwoju OZE wyzwanie stanowi nie pozyska-
nie energii, a tanie i efektywne jej zmagazynowanie. Mamy w tym do-
świadczenie. Jako wieloletni producent akumulatorów kwasowo-
ołowiowych nieustannie prowadzimy badania w zakresie rozwoju bate-
rii, które sprostają zapotrzebowaniu na prąd współczesnej motoryzacji. 
W ostatnim czasie szczególny nacisk kładziemy na ewolucję akumula-
torów do głębokich wyładowań i to właśnie te badania stanowią pod-
stawę dla naszego wspólnego projektu" – mówi Marek Bajsert, prezes 
Jenox Akumulatory. "Przydomowy bank energii to nowe wyzwanie i 
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musimy stworzyć do niego odpowiedni akumulator. Warto jednak 
zaznaczyć, że już teraz w fazie badań mamy pierwsze urządzenia, które 
z powodzeniem testujemy" – dodaje Bajsert. 
Choć proces badawczy jest złożony, jego rezultaty powinniśmy po-
znać już za kilkanaście miesięcy. Przewagą banków energii opartych 
na nowoczesnych akumulatorach kwasowo-ołowiowych może być fakt, 
że dobrze znane i od lat stosowane w motoryzacji baterie zbudowane są 
z surowców, które łatwo poddać recyklingowi. 98% składu akumula-
tora kwasowo-ołowiowego podlega recyklingowi. Potrzebne do pro-
dukcji akumulatora surowce są też łatwo dostępne. 
Grupa Enea prowadzi już badania nad prototypowymi magazyna-
mi energii elektrycznej. Testy pięciu takich instalacji, działających 
w oparciu o zróżnicowane technologie, prowadzone były w warun-
kach rzeczywistych w Bydgoszczy, Zielonej Górze, Gubinie, Pogo-
rzelicy i Opalenicy. 
 

12.05.2022 Obradowała KP Gorzów NSZZ  
Solidarność. Spotkanie z Pracownikami GK Enea. 
W świetlicy Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp.  spotkali się 
 członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea  
Gorzów Wlkp. (KP G).  

W drugiej części zebrania oraz spotkaniu z Pracownikami Grupy Kapi-
tałowej Enea  uczestniczyli zaproszeni goście: Vice Prezes Enea  
Operator-Michał Cebyla, Vice Prezes Enea Serwis Piotr  
Bogusławski, Członek Rady Nadzorczej Enea S.A.-Mariusz Pliszka, 
Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność -
Krzysztof Nawrocki. 
Tematyka obrad: 
1.Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania Komisji. Odczytano i 
przyjęto protokół z 24 marca 2022 r. 
2.Sprawozdanie z działalności od ostatniego zebrania. Członkowie 
Prezydium i Zarządu Regionu zapoznali zebranych z najważniejszy-
mi zdarzeniami jakie miały miejsce od ostatniego zebrania KPG. 

3.Przyjęcia członków. Stosowną uchwałą w szeregi naszej organizacji 
przyjęto kolejne dwie osoby. 
4.Polityka płacowa w GK Enea w 2022 r. Rozpoczęcie negocjacji 
płacowych utrudniały zmiany w Zarządzie Enea. S.A.  Omówiono 
strategię związku związaną z negocjacjami, które mają się odbyć w 
drugiej połowie maja 2022 r. 13.marca 2022 r. Komisja Międzyzakła-
dowa NSZZ Solidarność Enea wspólnie z innymi Organizacjami 
Związkowymi wystąpi z pismem zapraszającym na negocjacje  
płacowe Zarząd Enea S.A. 
5.Wybory w GK Enea. Przeanalizowano wyniki wyborów Przedstawi-
cieli Pracowników  do organów  Spółek GK Enea. Obecni na zebraniu 
M. Cebula i M. Pliszka podziękowali za oddane na nich głosy. M. 
Cebula został wybrany na drugą kadencję do Zarządu Enea Opera-
tora. Niestety zły Regulamin Wyboru do Rady Nadzorczej Enea 
S.A. bardzo utrudnia dokonanie takiego wyboru. Popierani przez 
nas 3 kandydaci w dwóch kolejnych turach wyborów plasowali się na 
trzech pierwszych miejscach, jednak bezwzględny wymóg uzyskania 
ponad 50 % ważnych głosów nawet w drugiej turze znacząco utrud-

nia dokonanie takiego wyboru. Naszą propozycję zmiany Regulami-
nu odrzuciła RN Enea S.A. Kolejne wybory odbędą się 24-25 maja 
2022 r. 
 
6.Zmiany w Zarządzie Enea S.A. Nastąpiła zmiana na stanowisku 
Prezesa Zarządu Enea S.A. Dotychczasowy Prezes Paweł Szczeszek 
8 kwietnia 2022 r. złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska, a 
następnie został powołany na Prezesa Taurona. 20 kwietna 2022 r. 
Rada Nadzorcza Enea S.A. dokonała wyboru nowego Prezesa Enea 
S.A. Został nim Paweł Majewski, który objął funkcję 25 kwietnia 
2022 r.  

7.Współpraca z firmą HOLIDAY PARK&RESORT (HP&R). 
Przedstawicielka firmy HP&R  Pani Magdalena Jałowiec zapoznała 
zebranych z ofertą kierowaną do NSZZ Solidarność „Rodzinne wa-
kacje dla Związkowców w HR&R” Przed i po sezonie wakacyjnym 
do 14 czerwca i od 1 września będziemy mogli skorzystać z 70 % 
zniżki w 6 nadmorskich ośrodkach. Komisja postanowiła podjąć 
współpracę z firmą HR&R i zapoznać Naszych Członków z ofertą 
skierowaną do Nich. Osoby zainteresowane taką formą wypoczynku 
mogą się zgłaszać do Przewodniczących Komisji Wydziałowych 
oraz do siedziby związku w Centrali. Można tam zapoznać się z ma-
teriałami otrzymanymi od Pani Magdaleny. 
8.Imprezy organizowane przez naszą organizację w 2022r. Zabrani 
zapoznali się z terminami imprez przez nas organizowanymi: 11 czer-
wiec 2022 -Turniej Solidarności w piłce siatkowej w Sulęcinie, 29-
31.07.2022 r. Spływ Kajakowy Solidarności na Dobrzyce, 18-
21.08.2022 r. Pielgrzymka Solidarności do Częstochowy. W Planach 
jest jeszcze organizacjaTurnieju Piłkarskiego we wrześniu oraz 
Turniej Bowlinga w grudniu. Wszystkie organizowane przez nas im-
prezy znajdują się na nasze stronie-Menu-Organizowane przez na 
imprezy. 
9. Sytuacja w Spółkach GK Enea. Omówiono sytuację w poszczegól-
nych Spółkach. Wiele niewiadomych dotyczących: Enea Operatora, 
Enea Serwis, Enea Logistyka i Enea Pomiary wynika z planu Inte-
gracji Obszaru Dystrybucji. Czekamy na materiał, który mamy otrzy-
mać od Zarządu Enea Operatora. 
10 Sprawy różne -wolne wnioski. Ponownie poruszono temat związa-
ny z dyżurami domowymi w Operatorze. Braki kadrowe doprowa-
dziły do sytuacji że nie ma kim obsadzać dyżurów. W Biurach Ob-
sługi Klienta coraz bardzie nerwowi klienci wyżywają się na Naszych 
Pracownikach. Inne tematy: Podział nagród za Orkany, Pomoc psy-
chologiczna po śmiertelnym wypadku w RD Gorzów, Powrót do 
szkoleń stacjonarnych-w tym również Dyspozytorów, Standaryzacja 
etatyzacja i integracja Enea Operatora-czekamy na materiały wy-
pracowane przez zespoły problemowe, Audyt Transportu-wnioski i 
zalecenia audytorów wprowadzają chaos. 

Po zakończeniu zebrania KPG zaproszeni goście oraz przedstawiciele 
Prezydium KP G spotkali się z Pracownikami GK Enea Obszaru 
Gorzowskiego. W spotkaniu Dyrekcję Oddziału Dystrybucji Gorzów 
Wlkp. reprezentował Adam Noculak.  
Wszyscy uczestnicy spotkania podkreślili wagę takich bezpośrednich 
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spotkań, szczególnie po okresie izolacji związanym z pandemią ko-
ronawirusa. 

Tematy omawiane podczas otwartego spotkania na które stawili się 
Pracownicy Enea Operatora i Enea Centrum:- -1 % fundusz na-
gród, -15 lecie Operatora, -Opieka prawna podczas wykonywania 
obowiązków służbowych, -Braki wody mineralnej w OD Gorzów, -
Reklamacje prosumentów,- Braki kadrowe w komórkach zajmują-
cych się OZE, -Przyszłość Spółek GK Enea po powstaniu Narodo-
wej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego,  -Indeksacja płac, -
Większa niezależność Oddziałów Dystrybucji.  
M. Cebula i M. Pliszka podziękowali za oddane na nich głosy w 
wyborach do organów Spółek GK Enea oraz zaapelowali o udział w 
wyborach Rady Nadzorczej Enea S.A. 24-25 maja 2022 r. 

 
13.05.2022 Enea zakończyła  

subskrypcję akcji 
nowej emisji. 

 
Enea zakończyła sub-
skrypcję 88 288 515 akcji 
serii D o łącznej wartości 
750 452 377,5 zł, podała 
spółka. Cena, po jakiej 
papiery wartościowe były 
nabywane (obejmowane): 

cena subskrypcyjna: 8,5 zł za jedną akcję serii D. Liczba osób, które 
złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprze-
dażą w poszczególnych transzach: akcje serii D objęło 67 podmio-
tów; subskrypcja prywatna nie była podzielona na transze. 
Enea podała pod koniec kwietnia, że dokonała przydziału wszystkich 88 
288 515 akcji nowej emisji serii D po 8,5 zł za akcję. W połowie 
kwietnia zarząd Enei po zakończeniu procesu budowania księgi popytu 
na akcje serii D ustalił cenę emisyjną na 8,5 zł za jedną akcję i posta-
nowił o zaoferowaniu wybranym przez siebie inwestorom łącznie 88 
288 515 akcji serii D (czyli ich maksymalną liczbę). 8 kwietnia akcjo-
nariusze Enei zdecydowali o emisji do 88 288 515 akcji serii D bez 
prawa poboru. 
 

13.05.2022 Negocjacje płacowe w Enea S.A.  

Wspólna Reprezentacja Związkowa w Enea S.A. wystosowała pismo 
zapraszające Zarząd Enea S.A. do rozpoczęcia rozmów płacowych, 
których celem jest waloryzacja wynagrodzeń rekompensujących 
ogromny wzrost inflacji. Indeksacja wynagrodzeń powinna być za-
bezpieczeniem przed realnym obniżeniem siły nabywczej naszych 
wynagrodzeń. Brak takiej regulacji jest de facto obniżeniem na-
szych wynagrodzeń bez uprzedniego wypowiedzenia warunków 
pracy i płacy. Jak zaznaczono w piśmie oczekujemy spotkania w 
możliwie krótkim terminie i rozwiązanie tego problemu w duchu 
pozytywnego dialogu społecznego. 

15.05.2022 Enea European Team Speedway  
Championship -triumf reprezentacji Polski.  

W niedzielę 15 maja na stadionie Golęcin w Poznaniu odbyły się  
Drużynowe Mistrzostwa Europy – Enea European Team Speedway 
Championship. Sponsorem tytularnym zawodów była Grupa Enea 
Reprezentacja Polski na żużlu w składzie: Bartosz Zmarzlik, Maciej 
Janowski, Janusz Kołodziej, Patryk Dudek została Drużynowym 
Mistrzem Europy. Srebrny medal wywalczyła Dania, a brązowy - 
Wielka Brytania. Czwarte miejsce zajęła Szwecja. 

Polacy zdeklasowali rywali, zdobywając 47 punktów. Już po pierw-
szej serii było widać, że biało-czerwoni zamierzają niezwykle poważnie 
potraktować zawody, które po raz pierwszy zagościły w żużlowym ka-
lendarzu. Prym w ekipie gospodarzy wiedli Bartosz Zmarzlik i Ja-
nusz Kołodziej, ten ostatni nie znalazł pogromcy i zdobył komplet 
15 punktów. 

Trochę kłopotów miał jedynie Maciej Janowski, który w swoim drugim 
starcie nie opanował motocykla zaliczył groźnie wyglądający upadek. 
Na szczęście dla Polaka, jadący na ostatniej pozycji Brytyjczyk Adam 
Ellis zdążył położyć motor i nikomu nic się nie stało.  Nie brakowało 
zaciętej walki na torze. Zwykle miała ona miejsce, gdy Zmarzlik lub 
Kołodziej spóźniali starty i potem musieli odrabiać straty na dystan-
sie.   Gospodarze dominowali przez cały czas w imprezie i już po 16. 
biegu, w którym Patryk Dudek przywiózł "trójkę", zapewnili sobie 
mistrzostwo Starego Kontynentu. 
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Drużynowe Mistrzostwa Europy rozegrano po raz pierwszy w histo-
rii speedwaya. W takim formacie (czterech zawodników plus rezerwo-
wy) jeszcze kilka lat temu odbywał się Drużynowy Puchar Świata. W 
tym roku rozegrano tylko finał, ale w kolejnych edycjach mają odbywać 
się również turnieje kwalifikacyjne. 

Wyniki drużynowych mistrzostw Europy na żużlu 2022: 
1.Polska – 47 pkt - Janusz Kołodziej 15, Bartosz Zmarzlik 14,  
Patryk Dudek 11, Maciej Janowski 7. 
2. Dania – 28 -Andres Thomsen 7, Patrick Hansen 6, Rasmus Jensen 
6, Fredrik Jakobsen 6, Leon Madsen 3. 
3. Wielka Brytania – 27 -Daniel Bewley 11, Robert Lambert 10, 
Chris 4, Adam Ellis 2. 
4. Szwecja – 18 -Fredrik Lindgren 8, Jacob Thorssell 4, Oliver 
Berntzon 4, Kim Nilsson 2. 
 

16.05.2022 Koniec stanu epidemii SARS-CoV2 
 

 
Od 16 maja 2022 r. 
obowiązujący od 20 
marca 2020 r. stan 
epidemii zostanie 
zastąpiony stanem 
zagrożenia  
epidemicznego.  
 
 

Jak uzasadniło Ministerstwo Zdrowia, biorąc pod uwagę poprawę 
stanu epidemiologicznego na obszarze Polski, zmniejszenie gwałtow-
nego rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV2 i zmniej-
szenie liczby osób hospitalizowanych, zniesienie stanu epidemii jest 
zasadne.  
Wcześniej kolejno znoszono obostrzenia zwiazane z pandemią: 
-Od 28 marca zniesiony został obowiązek zakrywania maseczką ust 
i nosa w pomieszczeniach zamkniętych, z wyjątkiem budynków, w 
których prowadzona jest działalność lecznicza oraz aptek. Nie było już 
obowiązku kierowania na izolację i kwarantannę z powodu choroby 
COVID-19. Zlikwidowano oddziały covidowe i szpitale tymczasowych 
dla chorych na COVID-19. 
-Od 1 kwietnia 2022 r. zmieniły się m.in. zasady zlecania i wykony-
wania testów na koronawirusa. O zleceniu testu decyduje obecnie 
lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, a wykonywany jest test antyge-
nowy. Test PCR może zlecić lekarz np. przed przyjęciem do szpitala, 
jeśli uzna to za konieczne. Nie ma już możliwości samodzielnego zapi-
sania się na test przez formularz wypełniany online lub przez konsultan-
ta infolinii. Od początku kwietnia nie można też zrobić bezpłatnego 
testu w kierunku COVID-19 m.in. w aptekach i w mobilnych punktach 
wymazowych. 
Co zmienia zastąpienie stanu epidemii stanem zagrożenia epide-
micznego? 
Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce nie zmieni 
diametralnie sytuacji. Zgodnie z ustawą  z dnia 5 grudnia 2008 r. o 
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 
Większość działań związanych z COVID 19 obowiązuje zarówno w 
stanie epidemii, jak i stanu zagrożenia. 
Stan zagrożenia epidemicznego, podobnie jak stan epidemii umożliwia 
powrót w każdym momencie do wcześniej obowiązujących obo-
strzeń w przypadku zwiększenia liczby zakażań. Istnieje również 
legislacyjna możliwość do powrotu w każdym momencie do stanu epi-
demii drogą nowego rozporządzenia. 

Koniec epidemii i zastąpienie jej stanem zagrożenia epidemiologicz-
nego, a praca zdalna 
Wprowadzona zmiana  nie niesie za sobą bezpośrednich zmian prze-
pisów dotyczących pracowników. Dotyczy to m.in. możliwości 
świadczenia  pracy zdalnej przez pracownika. Pracodawca w dalszym 
ciągu będzie mógł kierować pracowników na wykonywanie pracy poza 
miejscem jej stałego wykonywania. 
Koniec epidemii, a obowiązek szczepień przecie COVID-19 wybra-
nych grup społecznych 
Zgodnie z rozporządzeniem wprowadzającym w Polsce stan zagrożenia 
epidemiologicznego obowiązkowym szczepieniom podlegają: 
1. osoby wykonujące zawód medyczny w podmiotach wykonujących 
działalność leczniczą oraz osoby wykonujące czynności zawodowe w 
tych podmiotach, inne niż wykonywanie zawodu medycznego; 
2. osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, 
zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub 
punkcie aptecznym; 
3. studenci kształcący się na kierunkach przygotowujących do wyko-
nywania zawodu medycznego. 
 

17.05.2022 Solidarność wywalczyła wyższą dietę. 
 Za sprawą wniosku NSZZ 
Solidarność, do 38 złotych 
wzrośnie dieta za dobę w 
krajowej podróży służbo-
wej. Jak wynika z opubliko-
wanego w środę projektu 
rozporządzenia Minister-
stwa Rodziny i Polityki Spo-
łecznej, stawka, która dotąd 
wynosiła 30 zł zostanie pod-
niesiona o 26% do 38 zł. 
 

NSZZ Solidarność wniosła temat podniesienia  wysokości stawki  diety 
podróżnej oraz tzw. kilometrówki na posiedzenie zespołu ds. budżetu i 
wynagrodzeń w grudniu 2021 r., Stawki te nie były zmieniane odpo-
wiednio od 2013 r i 2007 r. W wyniku dyskusji strona społeczna Zespo-
łu dostrzegła  konieczność zmian. Na ostatnim posiedzeniu Zespołu 
temat był kontynuowany. Ministerstwo zapowiedziało rozpoczęcie prac 
nad zmianami wysokości diet. – mówi Katarzyna Zimmer-Drabczyk, 
szefowa biura ekspercko-prawnego Komisji Krajowej NSZZ Soli-
darność. 
Zgodnie z przepisami minister właściwy do spraw pracy określa, w dro-
dze rozporządzenia, wysokość oraz warunki ustalania należności przy-
sługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorzą-
dowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obsza-
rze kraju oraz poza granicami kraju. Rozporządzenie powinno w szcze-
gólności określać wysokość diet, z uwzględnieniem czasu trwania po-
dróży, a w przypadku podróży poza granicami kraju – walutę, w jakiej 
będzie ustalana dieta i limit na nocleg w poszczególnych państwach, a 
także warunki zwrotu kosztów przejazdów, noclegów i innych wydat-
ków.  
W uzasadnieniu do projektu wskazano, że przy obliczeniu wysokości 
diety uwzględniono średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług kon-
sumpcyjnych ogółem w latach 2013–2021, a także prognozowaną infla-
cję na 2022 r. Z projektu wynika, że przy nowej wysokości diety z tytułu 
podróży służbowej na obszarze kraju (38 zł), 20-procentowy ryczałt na 
pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej wynie-
sie 7,60 zł (obecnie 6 zł), a ryczałt za nocleg, stanowiący 150 proc. 
diety – 57 zł (obecnie 45 zł). Zwrot udokumentowanych kosztów nocle-
gu będzie następował w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie 
większej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki 
diety, czyli do 760 zł (obecnie 600 zł). Pracodawcy spoza sfery bu-
dżetowej mogą ustalać we własnym zakresie warunki wypłacania 
pracownikom należności z tytułu podróży służbowej na obszarze 
kraju i poza jego granicami w drodze postanowień układu zbioro-
wego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę. 
 

17.05.2022 Wizyta ukraińskich parlamentarzystów 
w ośrodku dla uchodźców w Spale.  

W ośrodku wypoczynkowym 
NSZZ Solidarność "Savoy" w  
Spale, w którym przebywa niemal 
200 uchodźców z Ukrainy, przed-
stawiciele władz NSZZ Solidar-
ność  gościli ukraińskich parla-
mentarzystów: m. in. byłą premier 
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Ukrainy, Julię Tymoszenko i szefa Konfederacji Wolnych Związ-
ków Zawodowych Ukrainy Michaiła Wołuńca. Poza strategicznymi 
rozmowami dotyczącymi naszych wspólnych działań, goście poznawali 
nową rzeczywistość uchodźców, którzy mieszkają w ośrodku.  
Te dzieciaki to teraz nasza rodzina i dbamy o nich najlepiej jak 
potrafimy.   

Parlamentarzystów wraz z przewodniczącym Piotrem Dudą i człon-
kami prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność powitały 
mieszkające w „Savoyu” dzieci. Jedna z dziewczynek z Ukrainy 
odegrała na skrzypcach hymn tego państwa, następnie dzieci od-
śpiewały popularną pieśń – „Czerwona kalina”. Julia Tymoszenko 
rozmawiała z dziećmi, pytając je o to, jak wygląda teraz ich nauka, i o 
to, jak spędzają czas. Opowiedziała również o sytuacji na Ukrainie. 
Polityk podziękowała przewodniczącemu Piotrowi Dudzie za przy-
jęcie gości.  
 „Dla nas teraz to nasza rodzina. Ci ludzie są rodziną NSZZ  
Solidarność” – odparł Piotr Duda. 

Kolejnym punktem programu było spotkanie robocze z ukraińskimi 
parlamentarzystami i związkowcami  

Po oficjalnej wizycie Solidarność Regionu Łódzkiego zorganizowała 
piknik dla ukraińskich dzieci w Spale. Rezydenci naszego ośrodka 
odwdzięczyli się własnoręcznie zrobionym tortem.  
 

18.05.2022 Atak Greenpeace na suwerenność  
energetyczną Polski 

18 maja 2022 r. w Sądzie Okręgowym w Łodzi rozpocznie się proces 
z powództwa Fundacji Greenpeace Polska przeciwko spółce PGE 
GiEK, w którym aktywiści domagają się całkowitego zamknięcia 
wszystkich elektrowni spółki w ciągu najbliższych 8 lat 
Pozew aktywistów ekologicznych z Fundacji Greenpeace przeciwko 
największemu krajowemu wytwórcy energii jest bezprecedensowy – 
wg dostępnych informacji, nigdy dotąd, w żadnym innym kraju UE, 
Greenpeace nie zażądał zamknięcia wszystkich konwencjonalnych 
aktywów wytwórczych w tak krótkiej perspektywie czasowej. Tym-
czasem są w Europie kraje, które emitują więcej dwutlenku węgla 
niż Polska. 
Wyłączenie elektrowni, które dziś pokrywają ok. 36 % krajowego 
zapotrzebowania na energię elektryczną, w tak krótkim czasie cał-
kowicie zdestabilizowałoby polski system energetyczny doprowa-
dzając do przerw w dostawie energii oraz dalszego, nawet kilku-
krotnego wzrostu jej cen. Tak duże i gwałtowne obniżenie mocy zain-
stalowanych nie pozostałoby bez wpływu na rynek energii w całej Unii 
Europejskiej. Pozew organizacji Greenpeace można interpretować więc 
nie tylko jako działanie na szkodę polskiej gospodarki i polskich 
obywateli oraz atak na krajową suwerenność energetyczną, ale rów-
nież jako chęć zachwiania stabilnością gospodarki całej Unii Euro-
pejskiej. 
W obecnej sytuacji geopolitycznej związanej z wojną na Ukrainie, z 
uwagi na problemy z dostawami surowców energetycznych, budo-
wanie bezpieczeństwa energetycznego wiąże się z dodatkowymi wy-
zwaniami i kosztami. Tym bardziej zadziwiająca jest postawa Fundacji 
Greenpeace, która domaga się wyłączenia krajowych elektrowni zasila-
nych przede wszystkim polskim paliwem pochodzącym z dwóch kopalń 
węgla brunatnego w Bełchatowie i w Turowie oraz z krajowych ko-
palń węgla kamiennego. Elektrownie te w 2021 r. dostarczyły ener-
gię do niemal co drugiego odbiorcy w Polsce - do gospodarstw do-
mowych, obiektów użyteczności publicznej, firm, samorządów. 
Spełnienie żądań Greenpeace byłoby zaprzeczeniem idei sprawiedli-
wej transformacji energetycznej. Dzika transformacja forsowana 
przez Greenpeace miałaby katastrofalne skutki zarówno na płasz-
czyźnie społecznej, ekonomicznej i bezpieczeństwa energetycznego 
Polski. Spowodowałaby uzależnienie się Polski od energii pochodzą-
cej z zagranicznych źródeł i częstokroć wytwarzanej z wysokoemi-
syjnych surowców importowanych spoza Unii Europejskiej.  
Dziś, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, potrzebujemy w polskiej 
energetyce stabilności i samowystarczalności energetycznej i stanowczo 
sprzeciwiamy się każdemu działaniu, które godzi w bezpieczeństwo 
Polski, również to energetyczne, oraz w jej pozycję na mapie  
Europy. 
Na początku 2021 r. pomiędzy stronami prowadzone były mediacje, 
których celem było podjęcie próby polubownego rozstrzygnięcia 
sporu wszczętego przez Greenpeace. Po zaledwie jednym spotkaniu, z 
inicjatywy przedstawicieli Greenpeace mediacje zostały zakończone. 
Kolejną odsłoną sprawy jest rozpoczynający proces sądowy, który nale-
ży odczytywać jako chęć eskalowania przez Greenpeace sporu i 
storpedowania realizowanej przez Grupę PGE transformacji  
energetycznej polskiej gospodarki 
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18.05.2022 Emeryt  
Bogdan Duszak 

 
Po przepracowaniu 40 lat w Go-
rzowskiej Energetyce na zasłużo-
ną emeryturę przeszedł Bogdan 
Duszak były Przewodniczący 
Naszej Organizacji.  
Bogdan podczas swojej pracy za-
wodowej piastował wiele funcji: -
Młodszy Referent, Kierownik 
Wydziału Telekomunikacji, Czło-
nek Zarządu wybrany przez Pra-
cowników w Zakładzie Energe-
tycznym Gorzów S.A. (ostatnia 
kadencja przed powstaniem  
Grupy Enea), oraz Dyrektor ds. 
Pracowniczych.  

Marzec 1990 r. poświęcenie siedziby NSZZ Solidarność w Zakładzie  
Energetycznym Gorzów. -po lewej B.Duszak 

Bogdan oprócz pracy zawodowej udzielał się też społecznie.  
W Naszej Organizacji pełnił wiele funkcji , miedzy innymi od 
3.10.1989 r. do 17.12.1989 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Komi-
sji Zakładowej NSZZ Solidarność w Zakładzie Energetycznym.  

Okolicznościowe spotkanie Przewodniczących NSZZ Solidarność Zakładu 
Energetycznego Gorzów-Zdroisk 9.08.2000r. 

Uroczyste pożegnanie Bogdana odbyło się w siedzibie związku w 
Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wielkopolski. W okoliczno-
ściowym spotkaniu uczestniczyli członkowie Prezydium Naszej Orga-
nizacji. Jak zwykle przy takich okazjach były życzenia, wspomnienia, 
prezenty oraz tradycyjne STO LAT. 
 
 Bogdan wszystko, co udało nam się  osiągnąć, jest owocem naszych 
wspólnych działań, w których czynnie uczestniczyłeś z pełnym zaanga-
żowaniem, oddając na służbę Solidarności nie tylko swój czas lecz 
także serce. W tym miejscu za Twoją  Międzyludzką Solidarność  
należą  Ci się wielkie słowa podziękowania. To co wspólnie udało się 
nam osiągnąć niech będzie dla Ciebie powodem do satysfakcji i dumy. 
 

Spotkanie upłynęło w miłej i sympatycznej atmosferze. Bogdanowi 
również tą drogą życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze 
życia , oraz zapraszamy do działalności w coraz większym Kole 
Rencistów i Emerytów działającym przy Naszej Organizacji. 

 
19-20.05.2022 Obradowała  

KM NSZZ Solidarność Enea. 

Komisja Podzakładowa z Gorzowa Wielkopolskiego była organiza-
torem drugiego w tym roku posiedzenia Komisji Mię-
dzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea (KM). Obrady 
odbyły się w Barlinku. W drugiej części zebrania uczest-
niczyli też zaproszeni goście: V-ce Prezes Enea Opera-
tora-Michał Cebula, Vice Prezes Enea Serwis -Piotr 
Bogusławski, Członek Rady Nadzorczej Enea S.A. -
Mariusz Pliszka.  

 
Zaproszeni goście w krótkich wystąpieniach podsumowali swoją pracę 
oraz podziękowali za oddane na nich głosy, oraz zaapelowali o udział w 
kolejnych wyborach do Rady Nadzorczej Enea S.A. , które odbędą 
się 24-25 maja 2022 r. 
Tematyka spotkania: 
1.Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania KM-17.03.2022 r. 
2.Wybory władz w Spółkach GK Enea. Podsumowano wyniki wybo-
rów do Zarządu Enea Operatora, oraz do Rad Nadzorczych: Enea 
S.A. Enea Pomiary, Enea Oświetlenie. 
3.Sprawozdanie z działalności Prezydium KM. Członkowie Prezy-
dium zrelacjonowali najważniejsze wydarzenia jakie miały miejsce od 
ostatniego zebrania KM oraz korespondencję pomiędzy pracodawcami 
w GK Enea. Omówiono zmiany kadrowe w Zarządzie Enea S.A. 
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4.Negocjacje płacowe w GK Enea. Przedstawiono strategią związku na 
zbliżające się negocjacje. 
5.Optymalizacja obszaru dystrybucji. Mimo wcześniejszych zapew-
nień  do dnia dzisiejszego nie dostaliśmy do stosownych uzgodnień 
żadnych materiałów od zespołów roboczych zajmujących się tą tema-
tyką. Pojawia się za to wiele plotek, które wywołują wiele niepokoju. 
KM przyjęła w tym temacie stanowisko. 

6.Działalność Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ Solidarność (KSE). 
Marek Boiński i Robert Jusis  zrelacjonowali najważniejsze tematy 
jakimi zajmuje się Sekcja:-umowa społeczna związana z powstaniem 
Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, -transformacja 
energetyki, -negocjacje płacowe w poszczególnych Grupach Energe-
tycznych, - Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy,- 
7. Przyszłość ośrodków wczasowych Ośrodki wczasowe w: Pogorzeli-
cy, Dziwnowie, Bledzewie zostały zakwalifikowane jako  miejsca 
pobytu uchodźców z Ukrainy. Mimo braku uchodźców w tych lokali-
zacjach, nie można z nich skorzystać. Prezydium podejmie działania 
w celu jak  najszybszego otwarcia w/w ośrodków. 

8.Sprawy różne wolne wnioski. Tematy poruszone w tym punkcie 
zebrania:-emisja nowych akcji Enea S.A., -współpraca z PZU w za-
kresie medycyny pracy, tabela płaca zasadniczych w Enea Serwis, -
wybory Społecznych Inspektorów Pracy, -aktualizacja zapisów 
ZUZP, -egzaminy i zaświadczenia kwalifikacyjne, Pracowniczy Pro-
gram Emerytalny słabe wyniki osiągane przez AVIVĘ, -powrót do 
szkoleń stacjonarnych. 

 

23.05.2022 Enea dołączyła do  
Wielkopolskiej Doliny  

Wodorowej 
 

Spółka z Grupy Enea, Enea Nowa Energia i 
władze samorządowe województwa wielko-
polskiego podpisały list intencyjny o współ-

pracy na rzecz rozwoju Wielkopolskiej Doliny Wodorowej. Grupa 
Enea już dziś zaangażowana jest w projekty, których celem jest 
wykorzystanie zielonego wodoru w energetyce. 
Wielkopolska Dolina Wodorowa to regionalny ekosystem powiązań 
wspierających rozwój technologii wodorowych, wiedzy i biznesu oraz 
świadomości społecznej, przyczyniający się do dekarbonizacji gospo-
darki na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej. Poprzez swoją 
działalność będzie ona promowała tworzenie na terenie województwa 
wielkopolskiego warunków sprzyjających rozwojowi technologii wodo-
rowej na potrzeby branży energetycznej oraz innych sektorów gospo-
darczych uwzględnionych w dokumentach strategicznych wojewódz-
twa wielkopolskiego. 
Wśród najważniejszych celów tego projektu jest tworzenie systemów 
magazynujących energię i stabilizujących sieć energetyczną, wyko-

rzystujących zielony wodór wytworzony z instalacji odnawialnych 
źródeł energii. Podpisany list intencyjny zakłada szeroką współpracę, 
w tym wymianę informacji w tym zakresie, pomiędzy spółką Enea  
Nowa Energia a samorządem województwa wielkopolskiego. 
"Nasze zaangażowanie w Wielkopolską Dolinę Wodorową wpisuje się 
w realizację Strategii Rozwoju Grupy Enea, która zakłada osiągnięcie 
neutralności klimatycznej do 2050 r. Jako grupa energetyczna, silnie 
obecna w Wielkopolsce, będziemy ważnym partnerem przedsięwzięcia, 
a nasza wiedza i doświadczenie będą przydatne w rozwoju projektu. 
Spółki z naszej Grupy już dziś pracują nad wykorzystaniem wodoru w 
energetyce, także do stabilizacji sieci energetycznych oraz efektywnego 
wykorzystania energii z OZE. Liczymy na rozwój współpracy i budowę 
w Wielkopolsce ekosystemu wspierającego innowacje związane z zielo-
nym wodorem" – powiedział Paweł Majewski, prezes Enei. 

List intencyjny podpisali: Krzysztof Czaban, prezes Enei Nowa 
Energia oraz Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego. 
Enea Nowa Energia jest częścią Grupy Enea, zarządza projektami 
opartymi na odnawialnych źródłach energii, w tym aktywami OZE: 
elektrowniami wodnymi, farmami wiatrowymi i fotowoltaicznymi oraz 
biogazowniami. Oddziały spółki zlokalizowane są na terenie całej 
Polski, m.in. w Radomiu, Koronowie, Jastrowiu i Płotach. Ponadto 
Grupa Enea, za pośrednictwem spółki Enea Operator, zaangażowa-
na jest w innowacyjny projekt naukowo-badawczy „H2eBuffer”. W 
jego efekcie powstanie system magazynujący energię i stabilizujący sieć 
energetyczną, który będzie wykorzystywał zielony wodór wytworzo-
ny z instalacji OZE. 
Województwo wielkopolskie jest liderem wśród polskich regionów 
stawiających na wodór; od 2018 r. prowadzi szerokie działania na 
rzecz rozwoju gospodarki wodorowej. Jako region-gospodarz woje-
wództwo wielkopolskie zorganizowało w Poznaniu wspólnie z  
Grupą MTP pierwsze Środkowoeuropejskie Forum Technologii 
Wodorowych H2Poland (17-18 maja 2022 r.). 
 

24-25.05.2022 Wybory członków  
Rady Nadzorczej Enea S.A. 

Ponad 17 tysięcy Pracowników Grupy Kapitałowej Enea 24 i 25 
maja 2022 r. po raz kolejny wybiera swoich przedstawicieli do  
Rady Nadzorczej ENEA SA. 
Wybory jakie odbyliśmy w kwietniu niestety nie dały żadnego rozstrzy-
gnięcia. Zły regulamin wyborów bardzo utrudnia dokonanie wybo-
ru. W poprzednich wyborach- trzech naszych kandydatów otrzymało 
największa liczbę głosów.   
Tym razem będziemy wybierać z pośród 7 kandydatów.  Jest duża 
szansa aby w tej nowej odsłonie tych wyborów doszło do rozstrzygnię-
cia. Główna Komisja Wyborcza podjęła decyzję, że do II tury wej-
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dzie na trzy miejsca mandatowe trzech kandydatów. Daje to dużą 
szanse na zakończenie tego procesu wyborczego z sukcesem i obsa-
dzenia tych trzech miejsc w Radzie Nadzorczej ENEA SA przez 
Naszych Przedstawicieli. 

Nasza Organizacja podjęła decyzje, że ponownie stawiamy na 
trzech Mariuszów tj. Mariusz Pliszka (dystrybucja i obrót); Ma-
riusz Romańczuk (wydobycie); Mariusz Damasiewicz 
(wytwarzanie). 
Uzyskaliśmy również w tych wyborach wsparcie  jeszcze jednej 
organizacji tj.  Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracow-
ników Ruchu Ciągłego Grupy Energetycznej ENEA SA. 
Komunikat Głównej Komisji Wyborczej 

W głosowaniu wzięło udział 7 425 głosujących, co dało frekwencję 
na poziomie 42,58%. Na poszczególnych kandydatów oddano nastę-
pujące liczby głosów: 

Damasiewicz Mariusz – 2 934 (40,84%), 
Grygiel Bartłomiej – 1 520 (21,16%), 
Kruzel Remigiusz Bronisław – 618 (8,60%), 
Maciołek Arkadiusz – 1 430 (19,91%), 
Mazur Maciej – 1 637 (22,79%), 
Pliszka Mariusz – 3 735 (51,99%), 
Romańczuk Mariusz – 3 384 (47,10%). 
W związku z tym, że frekwencja wyborcza nie przekroczyła progu 
50%, ogłoszona została II tura wyborów, zaplanowana na 6 i 7 
czerwca. Na podstawie § 37 ust. 3 Regulaminu wyboru i odwołania 
członków Rady Nadzorczej ENEA S.A. wybieranych przez pracowni-
ków oraz Uchwały Głównej Komisji Wyborczej nr 13 z dnia 13 maja 
2022 r., w II turze wyborów uczestniczyć będzie jeden kandydat na 
jedno nieobsadzone miejsce.  Kandydować będą osoby, które uzy-
skały największą liczbę głosów i nie zostały wybrane w I turze wy-
borów.  
W II turze wyborów 6 i 7 czerwca wybierać będziemy spośród 
trzech kandydatów: 
Damasiewicz Mariusz, Pliszka Mariusz,Romańczuk Mariusz 

 

25-27.05.2022 Krajowy Zjazd Delegatów  
NSZZ Solidarność 

Pierwszy raz po zjeździe wyborczym z października 2018 r. delegaci 
z całej Polski spotkali się na Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ 
Solidarność (KZD) Zgodnie z tradycją każdy KZD rozpoczyna się 
zawsze wspólną Mszą Świętą. Nie inaczej było podczas Jubileuszowe-
go XXX KZD w Zakopanem. 
Liturgię w  Sanktuarium Narodowym Matki Bożej Fatimskiej na 
Krzeptówkach odprawił Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski z 
udziałem Bp. Mariana Florczyka.  

Przed nabożeństwem do Sanktuarium wprowadzono kilkadziesiąt 
sztandarów związkowych Solidarności, a chwilę później wraz z roz-
poczęciem Mszy Świętej do świątyni wniesiono sztandar  
 Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego wraz z krzyżem i reli-
kwiami bł. ks. Jerzego Popiełuszki, patrona Niezależnego Samo-
rządnego Związku Zawodowego Solidarność. 
Podczas kazania, Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski przypo-
mniał fragment homilii wygłoszonej przez Jana Pawła II podczas 
Mszy świętej dla świata pracy w Gdańsku z czerwca 1987 roku. 
"Solidarność – to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię 
niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. 
Jedni – przeciw drugim. I nigdy „brzemię” dźwigane przez człowieka 
samotnie. Bez pomocy drugich. Nie może być walka silniejsza od soli-
darności" - cytował Jana Pawła II Arcybiskup Jędraszewski. 
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"Wyraźne echo marksistowskiej teorii walki klas, która miała być ja-
koby dźwignią postępu i rozwoju ludzkości. Nie walka jednych przeciw 
drugim, ale solidarność wytycza bieg dziejów ludzkości. Ta wdzięcz-
ność, jaką wtedy w 1987 roku Ojciec Święty wyraził ludziom Solidar-
ności ze stoczni, z portu, ze wszystkich gdańskich zakładów pracy i nie 
tylko stąd, z różnych stron Polski. Dziękuje Wam, żeście podjęli tę 
trudną pracę, szlachetną walkę to zmaganie się o godność ludzkiej 
pracy. Kościół dziękuje wam, żeście ją podjęli w obliczu Chrystusa i 
jego Matki "- powiedział Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski. 
Przedstawiciele Komisji Krajowej NSZZ Solidarność z Piotrem 
Dudą na czele ofiarowali na rzecz Sanktuarium Narodowego Matki 
Bożej Fatimskiej w Zakopanem obraz Matki Bożej Częstochowskiej 
wykonany z bursztynu. 
Uroczystości w sanktuarium zakończył koncert muzyczny Zespołu 
Giewont. 
Obrady w drugim dniu Zjazdu rozpoczęło odśpiewanie Hymnu Pań-
stwowego i Solidarności Na ogólną liczbę 277 delegatów w zjeździe 
uczestniczyło 234. Region Gorzowski na KZD reprezentowali:  

Jarosław Porwich, Waldemar Rusakiewicz i Krzysztof Gonerski. 
W KZD uczestniczyli zaproszeni goście, między innymi: Prezydent 
RP-Andrzej Duda, Premier RP-Mateusz Morawiecki, Wiceprezes 
Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin, 
Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg. Ksiądz Ar-
cybiskup Marek Jędraszewski, Marszałek Senatu- Marek Pęk, Pre-
zes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki, Marszałek Woje-
wództwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Burmistrz Zakopanego 
Leszek Dorula, Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-
Hrycko, Prezes PGNiG-Iwona Waksmundzka-Olejniczak, Ambasa-
dor Ukrainy w Polsce Andriej Deszczyca. Szef Konfederacji Wol-
nych Związków Zawodowych Ukrainy (KVPU) Michał Wołyniec.  
Po przywitaniu delegatów i gości KZD krótką modlitwę odmó-
wił  abp. Marek Jędraszewski. 
Następnie Prezydent A.Duda wręczył medale Stulecia Odzyskanej 

Niepodległości zasłużonym działaczom NSZZ Solidarność.   
Kolejnym punktem zjazdu były wystąpie-
nia zaproszonych gości. 
Premier Mateusz Morawiecki w swoim 
wystąpieniu przypomniał o "matce Soli-
darności" Annie Walentynowicz, a tak-
że podziękował członkom związku za 
wszystko, co Solidarność zrobiła dla 
Polski, Europy i Świata. 
 
Prezydent A. Duda podkreślił, że 
„Solidarność zawsze patrzyła w górę i 
pięła się w górę. W pewnym sensie symbo-
lem tego jest Giewont. Bo żeby ten krzyż 
dotknąć, to trzeba do niego wejść. Trzeba 
ponieść ten trud, nieustannego wspinania 
się, stawiania sobie nowych wymagań, 

nieustannego pamiętania o tych wymaganiach, które już zostały posta-
wione, żeby się im nie sprzeniewierzyć” 

Ambasador Ukrainy Andrij Deszczyca „Polska kojarzona jest na 
świecie z NSZZ Solidarność, ale dziś również z solidarnością wobec 
Ukrainy; tak jak Solidarność była końcem komunizmu, tak solidar-
ność ukraińsko-polska może być końcem reżimu Putina" 
Deszczyca podziękowania przekazał także rządowi premiera Ma-

teuszowi Morawieckiemu. "Bo ta po-
moc, która płynie na Ukrainę, o której 
czasem publicznie nie mówimy (...) jest 
niezbędna do tego, żeby zwyciężyć, bo bez 
broni nie zwyciężymy" - podkreślił. Am-
basador porównał sytuację do tej z cza-
sów Powstania Warszawskiego. 
"Żądamy amunicji, tak jak żądali Po-
wstańcy (...) i dziękuję rządowi polskiemu 
za to, że taką amunicję nam przekazuje". 

Swoje wystąpienie zakończył słowami "Niech żyje solidarność, niech 
żyje Polska, Sława Ukrainie" 

Następnie głos zabrał Przewodniczą-
cy Komisji Krajowej NSZZ Soli-
darność Piotr Duda-„ Tu, pod  
Giewontem, bije serce Solidarności. 
Czekaliśmy długo na ten jubileuszo-
wy zjazd, bo pandemia krzyżowała 
nasze plany.  
Ale nie możemy być dziś bardzo 
uśmiechnięci, bo 24. lutego świat się 
zatrzymał. 5 września 1981 roku 
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rozpoczął się I Krajowy Zjazd Delegatów w Gdańskiej Hali Olivii.  
Poprzedzony był Mszą Świętą, jak zawsze dzieje się w Solidarności. To 
było wielkie święto wolności i demokracji, gdzie po raz pierwszy w 
sposób nieskrępowany delegaci mówili o wolności słowa, wolności 
człowieka, prawach pracowniczych, podmiotowości ludzkiej pracy i 
człowieka. A działo się to za żelazną kurtyną, w centrum reżimu komu-
nistycznego. Dokumenty, które ten zjazd przyjmował, były bardzo moc-
nym fundamentem dla funkcjonowania NSZZ Solidarność. Ale po-
wstał tam także inny, bardzo ważny dokument. To było “Posłanie do 
ludzi Europy Wschodniej”, które zdenerwowało ludzi na Kremlu. Dla-
tego tak ważna jest historia i nasz statut, który opiera się na nauce 
społecznej Kościoła. Bo Solidarność krzyża się nie wstydzi. Solidar-
ność krzyż ma w sercu. I ten krzyż niesiemy przez całą związkową dzia-
łalność w codziennej pracy związkowej i w naszych zakładach pracy. 
Tym bardziej się cieszę, że na drugim krańcu naszej Ojczyzny, tu w 
Zakopanem, możemy obchodzić swój 30. jubileuszowy Krajowy Zjazd 
Delegatów - mówił przewodniczący. "Obchodzimy dzisiaj święto nie 
tylko Solidarności, ale święto ludzi pracy, bo to właśnie NSZZ Solidar-
ność jest największą i najsilniejszą organizacją związkową w naszym 
kraju. Solidarność liczy 700 tys. członków. Żadna partia, żaden ruch 
społeczny nie może poszczycić się taka siłą. Ale naszą siłą jest nasza 
wiara i nasze działania merytoryczne. Czekaliśmy długo na ten jubile-
uszowy zjazd, bo pandemia krzyżowała nasze plany. Ale nie możemy 
być dziś bardzo uśmiechnięci, bo 24. lutego świat się zatrzymał. Nic już 
nie będzie takie jak było, tylko Solidarność się nie zmieniła. Otworzyli-
śmy nasze serca jako cały naród, ale także jako związkowcy z Solidar-
ności, niosąc pomoc naszym ukraińskim przyjaciołom. Przyjęliśmy ich 
do naszych domów, do naszych związkowych ośrodków, bo nie mogli-
śmy patrzeć na to, jak ludobójca i bandyta Putin najechał na wolny, 
demokratyczny kraj, jakim jest Ukraina. Dziękuję wam wszystkim za to 
wsparcie, za tą solidarność. Codziennie pomagamy i wspieramy na-
szych przyjaciół z Ukrainy. Daj Boże, żeby ta wojna jak najszybciej się 
skończyła. Solidarność będzie z naszymi przyjaciółmi z Ukrainy". 

Podczas jubileuszowego XXX Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ 
Solidarność przyjęto "Posłanie do Ludzi Pracy". 
Oto treść posłania: 
"I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność 41 lat temu przesłał 
walczącym o godność człowieka pracy - zwłaszcza w krajach obozu 
komunistycznego - wyrazy poparcia i nadziei.  Dzisiaj istota tego posła-
nia jest szczególnie aktualna. W imię kolejnego totalitaryzmu, wyrosłe-
go na komunistycznej tradycji, zabito tysiące ludzi na Ukrainie i nadal 
zagrożone jest życie kolejnych tysięcy. Miliony ludzi straciły swoje 
domostwa i dorobek życia. Ukraińcom odmawia się prawa do własnej 
ojczyzny, do samostanowienia, do wolności. Podobna groźba kierowa-
na jest też do innych narodów. 
Dlatego my, Delegaci zebrani 
na XXX Krajowym Zjeździe 
Delegatów NSZZ Solidarność, 
wołamy z całą mocą do Rosjan 
– NIE ZABIJAJCIE!  Z taką 
samą mocą wołamy do wszyst-
kich pełniących jakąkolwiek 
władzę w świecie, jak i mają-
cych wpływ na te władze – NIE 
POZWALAJCIE ZABI-
JAĆ!  Żadne argumenty nigdy 
nie usprawiedliwią nawet naj-
mniejszego wsparcia dla agre-

sora, którym wobec Ukrainy jest Rosja.Tak jak wtedy – w 1981r. prze-
syłamy robotnikom i wszystkim ludziom żyjącym na Ukrainie, wolnym 
Białorusinom, odważnym Gruzinom oraz innym narodom byłego 
Związku Sowieckiego – pozdrowienia i wyrazy poparcia. Głęboko czu-
jemy wspólnotę naszych losów. Jesteśmy z Wami i do tego zjednocze-
nia wzywamy wszystkich pracowników Europy - zarówno tej części, 
która zrzuciła pęta komunizmu, jak i tej, którą ominęło nieszczęście 
życia w komunistycznym totalitaryzmie. Wzywamy więc wszystkich 
związkowców i pracowników w Europie do takiej solidarności, której 
ceny nie sposób wyrazić w euro. Ukraińcom przesyłamy wyrazy wspar-
cia, otuchy i niewzruszonej nadziei na sprawiedliwy pokój. 
Podczas drugiej części obrad do Delegatów XXX KZD NSZZ Solidar-
ność przemawiał przewodniczący KK NSZZ Solidarność Piotr  
Duda. Przekazał informację z prac Komisji Krajowej w okresie od 

listopada 2018 do marca 2022 roku. Szefowa Komisji Rewi-
zyjnej Anna Kaurzel przekazała informację o pracy Krajo-
wej Komisji Rewizyjnej. Dyskusja na temat przedstawionych 
informacji dotyczyła głównie działalności Krajowych Sekre-
tariatów Branżowych. 
Zjazd dokonał wyborów uzupełniających na 5 wakatują-
cych miejsc w K.K. W tajnych wyborach  do KK wybrano: 
Gębara Andrzej, Hustek Stanisław, Korol Andrzej, Maj-
chrzak Piotr, Pokuta Daniel 
Delegaci zajęli się też zmianami w statucie NSZZ Solidar-
ność .Aktualizacja statutu dotyczyła miedzy innymi: repre-
zentowania członków związku przed sądami, wspierania 
wypoczynku, procedur pozbawienia członkostwa, organiza-
cji podzakładowych, głosowania elektronicznego. 
Do komisji uchwał i wniosków wpłynęło wiele stanowisk. 
Piszący tą relację (K.Gonerski) złożył stanowisko ws ustano-
wienia Dnia Wolności i Solidarności dniem wolnym od pracy. 
Przypomniał też, że w tym temacie wypowiedział się już w 
2006 roku Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność: 
UCHWAŁA NR 6 XX KZD ws. Dnia Solidarności i Wolności 
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność zobowiązuje 

Komisję Krajową NSZZ Solidarność do rozpoczęcia działań zmierzają-
cych do podjęcia inicjatywy ustawodawczej polegającej na wprowadze-
niu do ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o ustanowieniu dnia 31 sierpnia 
Dniem Solidarności i Wolności (Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1295) 
artykułu o treści:"Art. (...) Dzień 31 sierpnia jest dniem wolnym od 
pracy". 
Na XXX KZD przyjęto też apel w sprawie uwolnienia liderów i 
członków Białoruskiego Kongresu Demokratycznych Związków 
Zawodowych (BKDP). 
Delegaci udzielili też poparcia strajkującym Pracownikom  
Hutchinsona w Żywcu. 
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27.05.2022 Wyniki GK Enea za I kwartał 2022r. 

W I kwartale 2022 r. Grupa Enea wypracowała wynik EBITDA na 
poziomie 1,06 mld zł (wzrost r/r o 132 mln zł, tj. o 14%). Przychody 
ze sprzedaży wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubie-
głego o 43% i wyniosły 7,2 mld zł. Zysk netto okresu sprawozdawcze-
go wzrósł o 33,5% i wyniósł blisko 548 mln zł. Wskaźnik dług netto/
EBITDA ukształtował się na bezpiecznym poziomie 0,72. Od stycz-
nia do marca 2022 r. Grupa wydała 494 mln zł na inwestycje. 
Koncern energetyczny odnotował dobre wyniki w poszczególnych ob-
szarach działalności. EBITDA wypracowana w obszarze wytwarza-
nia wyniosła 620 mln zł (wzrost r/r o 253 mln zł). Jej znaczący wzrost 
odnotowano w Segmencie Elektrowni Systemowych (o 192 mln zł), na 
co wpływ miał wzrost marży na wytwarzaniu oraz wzrost przychodów z 
Rynku Mocy, jednakże przy jednoczesnym spadku marży na obrocie i 
Rynku Bilansującym. W Segmencie OZE odnotowano wzrost wyniku 
EBITDA r/r o ponad 40 mln zł, a w Segmencie Ciepło – o 20 mln zł 
r/r. W omawianym okresie Grupa Enea wytworzyła 6,5 TWh energii 
elektrycznej, notując wzrost wolumenu produkcji o 6,7% r/r. 
Wpływ na to miała m.in. większa dyspozycyjność bloków konwencjo-
nalnych w Elektrowni Połaniec. Produkcja ze źródeł odnawialnych 
wzrosła o 7% r/r i wyniosła 558 GWh. Wzrost związany był z warunka-
mi wietrznymi i większą dyspozycyjnością Zielonego Bloku. Nieznacz-
nie, o 0,5% r/r spadła sprzedaż ciepła, która wyniosła 2,6 PJ. 
W styczniu 2022 r. Grupa Enea uruchomiła nowe źródło kogeneracyjne. 
Instalacja MEC Piła, oparta o trzy silniki gazowe i kolektory słoneczne, 
będzie produkować rocznie 140 567 GJ ciepła oraz prawie 42 MWh 
energii elektrycznej. Włączenie nowoczesnej elektrociepłowni do pil-
skiego systemu przełożyło się na redukcję zużycia węgla o około 7,5 
tys. t rocznie. Inwestycja kosztowała prawie 50 mln zł. 
Grupa Enea stopniowo i konsekwentnie odchodzi od wytwarzania ener-
gii ze źródeł węglowych na rzecz odnawialnych i niskoemisyjnych źró-
deł energii, zgodnie ze zaktualizowaną w grudniu 2021 r. Strategią Roz-
woju. Odtworzeniem mocy wytwórczych bloków klasy 200 MW w 
oparciu o technologię spalania paliwa gazowego na terenie Elektrowni 
Kozienice zajmie się nowo powołana spółka celowa – Enea Elkogaz. 
Bloki gazowe będą niskoemisyjnym źródłem energii wzmacniającym 
bezpieczeństwo energetyczne i wspierającym w fazie przejściowej wy-
twarzanie energii z OZE. 
Wypracowana w obszarze dystrybucji EBITDA ukształtowała się na 
poziomie 310,5 mln zł wobec 369 mln zł w I kwartale 2021 r. Na 
wynik ten wpływ miały: niższa marża z działalności koncesjonowanej, 
wyższy poziom kosztów operacyjnych oraz niższy wynik na pozostałej 
działalności operacyjnej. Enea Operator dostarczyła blisko 5,3 TWh 
usług dystrybucji 2,7 mln odbiorcom końcowym. Na koniec I kwar-
tału 2022 r. do sieci dystrybucyjnej Enei Operator przyłączonych 
było blisko 125 tys. źródeł odnawialnych, łącznie z mikroinstalacja-
mi. 
Spółka dystrybucyjna konsekwentnie realizuje program inwestycyjny, 
dzięki któremu modernizuje sieci dla wzmocnienia bezpieczeństwa 
dostaw energii, rozwoju smart grid i energetyki odnawialnej. W I kwar-
tale 2022 r. oddano do użytku kolejne inwestycje istotne dla bezpieczeń-
stwa i rozwoju Zielonej Góry oraz Bydgoszczy. W Grupie zakończyły 
się również testy pięciu prototypowych magazynów energii elektrycz-
nej, działających w oparciu o zróżnicowane technologie, które prowa-
dzone były w Bydgoszczy, Zielonej Górze, Gubinie, Pogorzelicy i Opa-
lenicy. Testy wykazały które z urządzeń, w zależności od specyfiki 
sieci, optymalnie spełniają oczekiwania operatora sieci. 
EBITDA obszaru obrotu wyniosła -86 mln zł, a spadek r/r o 133 
mln zł wynika głównie z niższego poziomu realizowanej marży na ryn-
ku detalicznym oraz ze zmiany poziomu rezerw dotyczących umów 

rodzących obciążenia, częściowo skompensowanych wyższym wyni-
kiem z tytułu aktualizacji wyceny kontraktów CO2. W grudniu 2020 r. 
zawiązana została rezerwa na stratę wynikającą z rozliczenia przez spół-
kę, jako sprzedawcy z urzędu, opustu na opłatach dystrybucyjnych w 
zakresie energii wprowadzonej do sieci przez prosumentów. Rok póź-
niej zwiększono rezerwę do kwoty 250,1 mln zł celem odzwierciedlenia 
wpływu spodziewanych, przyszłych strat ponoszonych przez spółkę w 
związku z realizacją umów kompleksowych zawartych z prosumentami, 
zgodnie z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii. W I 
kwartale 2022 r. ujęto wykorzystanie części rezerwy w wysokości 2,6 
mln zł oraz ujęto w kosztach aktualizację rezerwy w wysokości 53,6 
mln zł. 
W analizowanym okresie łączne przychody ze sprzedaży energii elek-
trycznej i paliwa gazowego w I kwartale 2022 r. wzrosły w stosunku 
do analogicznego okresu 2021 r. o 993 mln zł, tj. o 55,5%. Wolumen 
sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego wyniósł 6,2 TWh i 
był niższy o 1,8%. Nieznaczny spadek spowodowany był zmianą portfe-
la klientów. W segmencie odbiorców biznesowych Grupa odnotowała 
spadek wolumenu sprzedaży paliwa gazowego (o 212 GWh r/r) oraz 
jednoczesny wzrost wolumenu sprzedaży energii elektrycznej (o 148 
GWh r/r). W segmencie gospodarstw domowych odnotowano niewielki 
wzrost wolumenu sprzedaży paliwa gazowego oraz spadek wolumenu 
sprzedaży energii elektrycznej o 53 GWh. 
Przychody Grupy LW Bogdanka wzrosły w I kwartale 2022 r. o 
30,1% , do 731,8 mln zł – wobec 562,4 mln zł przed rokiem. 
EBITDA wyniosła 276,5 mln zł, zysk operacyjny 179,7 mln zł , a 
zysk netto 143,2 mln zł. Produkcja węgla handlowego w omawianym 
okresie wyniosła 2,8 mln ton, a sprzedaż: 2,7 mln ton. 

28.05.2022 Pielgrzymka działaczy opozycji oraz 

osób represjonowanych do Rokitna  
W diecezjalnym Sanktuarium 
Matki Bożej Cierpliwie Słucha-
jącej w Rokitnie, w dniu wspo-
mnienia liturgicznego bł. Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego 
spotkali się przedstawiciele 
środowiska opozycyjnego Do 
Rokitna przyjechało ponad 200 
byłych opozycjonistów wraz z 
rodzinami. W uroczystościach 
uczestniczyły też poczty sztan-
darowe NSZZ Solidarność , w 
tym również i Nasz. 
Pierwszej Pielgrzymce prze-
wodniczył bp Tadeusz Lityń-
ski, który odprawił Mszę Świę-
tą w koncelebrze z Kapelanem 
Gorzowskiej Solidarności ks. 
kan. Andrzejem Szkudlarkiem 
i ks. prał. Eugeniusza Jankie-
wicza-kapelana Lubuskiej Ra-

dy Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycz-
nej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych. 
Podczas kazania bp. T.Lityński podkreślił, że: 

"Wspominamy dziś trudny czas i wydarzenia dla tak wielu osób, które 
podążały w swoim życiu drogą wiary i miłości do Ojczyzny – mówił w 
homilii bp Tadeusz Lityński. – Kiedy wracamy myślami do represji, 
szykan, okresu pogardy dla prawdy i sprawiedliwości, do morderstw w 
imię ideologii, dramatów rozłączonych rodzin, godzin tortur – zapewne 
nie brakowało w życiu tych osób chwil modlitwy, kiedy prosili Boga o 
pomoc" 
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Przed Mszą odbył się otwarty wykład nt. życia więziennego Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego, a po Eucharystii nastąpiło uroczyste wrę-
czenie siedmiu medali „Pro Patria” przyznanych przez Szefa Urzę-
du ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Kasprzyka. 

Pielgrzymka Opozycjonistów do Rokitna odbywać się będzie co-
rocznie w dniu liturgicznego wspomnienia bł. Stefana  
Wyszyńskiego, czyli 28 maja. 
 
Pamiątkowe zdjęcie uczestników okolicznościowego spotkania oraz 
poczęstunek przygotowany przez organizatorów zakończyły  
I Pielgrzymkę Opozycjonistów. 

 

30.05.2022 Enea poszukuje akwizycji w  
fotowoltaice i energetyce  

wiatrowej 
Enea poszykuje akwizycji wyłącznie 
w obszarze odnawialnych źródeł 
energii – zarówno w fotowoltaice, jak 
i w energetyce wiatrowej, poinfor-
mował wiceprezes Rafał Mucha 
"Akwizycje mają wyłącznie dotyczyć 

projektów związanych z OZE w dwóch fazach – takich, gdzie  

dokumentacja jest kompletne i instalacji działających, tak w fotowolta-
ice, jak w wietrze" – powiedział Mucha podczas konferencji prasowej 
Wcześniej informował, że kwota oznaczona w planie nakładów inwe-
stycyjnych Enei na 2022 r. jako "pozostałe" będzie w znacznej mie-
rze przeznaczona na akwizycje. 
Enea podała w marcu, że planuje 3 201,1 mln zł nakładów inwestycyj-
nych w 2022 r. wobec 1 980,4 mln zł zrealizowanych w 2021 r. 
Planowane w 2022 r. nakłady w segmencie wydobycia mają wynieść 
679 mln zł, w wytwarzaniu 612,7 mln zł, w dystrybucji 1 264,4 mln 
zł a w pozostałych obszarach 645 mln zł, podano w raporcie  
rocznym. 
=================================================== 

Wspólna Działalność Socjalna –zasady 
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Marzec 1990 r. poświęcenie krzyży i siedziby NSZZ Solidarność w ZE Gorzów.-
od prawej B. Duszak i A. Radliński Przew. Zarządu Regionu Gorzów

Widok z Katedry na Zawarcie 

-9,00 zł.–wartość akcji Enea na dzień 31.05.2022 r. godz. 11.00 

-5,3 %- stopa bezrobocia w kwietniu 2022 r. wobec 5,4%  
             w marcu 2022 r. Liczba zarejestrowanych  
           bezrobotnych wyniosła w kwietniu - 879,9 tys.   
             i była  o prawie 22,2 tys. niższa niż w marcu. 

-84,12 euro- cena uprawnień do emisji CO 2 -31.05.2022  

-12,4 % -Inflacja w Polsce w kwietniu 2022 r. (najwyższa 

           inflacja od 24 lat). najmocniej  zdrożały paliwa –  
           wzrost cen o 27,8% rd. (wobec +33,5% rdr w marcu).  
   Bardzo mocno podrożały też nośniki energii – 27,3% droższe  
    niż przed rokiem (w marcu odnotowano wzrost o 23,9% rdr).   
-548 mln. zł. -zysk netto GK Enea za I kwartał 2022 r.    
                EBITDA na poziomie 1,06 mld zł.  

-5.5 mln ton- sprzedaż węgla w Polsce w marcu 2022 r.  
          W lutym 2022 sprzedano-4,8 mln ton, (5,38 mln ton  
         w marcu 2021 r.). 
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