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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
1.07.2022 Ministrowie środowiska państw UE  
potwierdzili koniec samochodów spalinowych 

Po ponad 16 godzinach negocjacji ministrowie środowiska UE osią-
gnęli porozumienie w sprawie proponowanych przepisów dotyczących 
ograniczania wpływu transportu drogowego na klimat. Od 2035 
roku emisja CO2 wszystkich nowych samochodów osobowych i 
dostawczych sprzedawanych w Europie będzie musiała być ograni-
czona do zera. To w praktyce oznacza koniec silników spalinowych 
w Europie, komentuje sieć organizacji Transport&Environment 
(T&E) 
Po głosowaniu Parlamentu Europejskiego (wcześniej, w tym miesią-
cu) to porozumienie osiągnięte 29 czerwca 2022 r. przez ministrów 
środowiska przesądza o przejściu na pojazdy o zerowej emisji. T&E 
twierdzi, że decyzja ta przełamuje kontrolę przemysłu naftowego nad 
transportem i zwiększa szanse Europy na dekarbonizację przed 
rokiem 2050. 
Skupmy się na upowszechnieniu infrastruktury do ładowania, przekwa-
lifikowaniu pracowników przemysłu motoryzacyjnego na potrzeby 
transformacji elektrycznej transportu drogowego 
Ministrowie zgodzili się, że producenci nie powinni otrzymywać kre-
dytów na poczet swoich celów w zakresie emisji CO2 za samochody 
napędzane paliwami syntetycznymi, jednak stwierdzili także, że Ko-
misja powinna przedstawić propozycje nowych regulacji, które umożli-
wiłyby stosowanie takich paliw w przyszłości. 
Rządy UE rozpoczną teraz negocjacje z Parlamentem Europejskim 
w sprawie ostatecznej wersji rozporządzenia. T&E wezwało nadcho-
dzącą czeską prezydencję w Radzie UE do nadania priorytetu bez-
zwłocznemu osiągnięciu porozumienia w tej sprawie. 
Opóźnianie decyzji o dążeniu do zerowej emisji byłoby nieodpowie-
dzialne, bo zostawiałoby nam mniej czasu na wprowadzenie zmian. 
Ponadto regulacja dotyczy tylko nowych aut. Nie obejmuje rynku 
wtórnego, ani nie usuwa już użytkowanych samochodów z dróg. 
Jakaś część Europejczyków pewnie będzie dalej jeździć dieslami i auta-
mi na benzynę po 2035, ale faktycznym celem jest to, by cały transport 
był bezemisyjny przed rokiem 2050, a samochód użytkujemy średnio 
kilkanaście lat.  
Kolejnym, trudniejszym, wyzwaniem dla europejskich decydentów 
będzie wzmocnienie regulacji dotyczących pojazdów ciężarowych i 
wprowadzenie dla nich także terminu dojścia do zerowej emisji. 
Dla większości ciężarówek powinien to być także rok 2035. Dla po-
jazdów najcięższych wykorzystywanych na najdłuższych dystansach 
oraz specjalistycznych zero emisji powinno być osiągnięte najpóź-
niej do roku 2040. 
Rewizja standardów emisji dla pojazdów ciężarowych jest planowana 
na koniec 2022 roku. 
 

4.07.2022 Enea Operator- projekt badawczy  
optymalizacji wykorzystania samochodów  

elektrycznych we flotach służbowych 
 

Enea Operator realizując 
projekt optymalizacji 
wykorzystania samocho-
dów elektrycznych rozpo-
częła kolejny etap elek-
tryfikacji swojej flo-
ty. Elektryfikacja transpor-
tu jest jedną z kluczowych 

dróg transformacji energetycznej. Wpisuje się w strategię neutralności 
klimatycznej, której głównym celem jest redukcja emisji CO2. 

Celem prowadzonego przez Eneę Operator projektu jest dokonanie 
rzetelnej i pogłębionej analizy zastosowania samochodów osobo-
wych o napędzie elektrycznym we flocie pojazdów Enei Operator. 
Wykonane prace pozwolą na uzyskanie kompleksowej wiedzy na temat 
opłacalności takich działań oraz rzeczywistych warunków użytkowania 
osobowych samochodów elektrycznych na potrzeby codziennej działal-
ności spółki. Zebrana wiedza stanowić będzie podstawę do podejmowa-
nia dalszych kroków w zarządzaniu flotą. Prace badawcze w ramach 
realizowanego projektu trwały od stycznia 2021 roku do końca 
czerwca 2022 roku. 
Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Polska Izba Rozwoju  
Elektromobilności. 
"Elektryfikacja flot firmowych jest nieunikniona, zwłaszcza w obecnym 
kontekście kierunku jaki wyznacza nam Unia Europejska poprzez  
decyzję Parlamentu Europejskiego o zaostrzeniem celu redukcji emisji 
z pojazdów i tym samym zakazie sprzedaży pojazdów spalinowych od 
roku 2035. Przygotowania do tego powinny rozpocząć się już dzisiaj. 
Enea Operator jest doskonałym przykładem jak należy podejść do tema-
tu, aby w pierwszej kolejności zbadać potrzeby i oczekiwania oraz zasto-
sowanie pojazdów elektrycznych w firmie" – podkreśla Krzysztof Bur-
da, prezes Zarządu Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności. 
W ramach realizacji projektu, podczas codziennych przejazdów służbo-
wych wykonano w samochodach elektrycznych pomiar ponad 20 para-
metrów eksploatacyjnych. Wśród nich możemy wymienić: średnie 
zużycie energii, temperaturę powietrza, średnią prędkość, częstotli-
wość ładowania czy liczbę wjazdów do centrów miast. W ramach 
partnerstwa technologicznego firma Tekom Technologia dostarczyła 
narzędzia oraz system do opomiarowania. Na podstawie zebranych 
danych oraz innych źródeł informacji opracowano analizy mające na 
celu m.in. porównanie samochodów elektrycznych z pojazdami o napę-
dzie konwencjonalnym. Badania prowadzone są pod względem użytecz-
ności i opłacalności ekonomicznej w kontekście polityki flotowej spółki. 
Efektem realizacji projektu badawczego będzie obszerny raport, 
którego premiera planowana jest w drugiej połowie września 2022 
r. Zebrane w ramach realizacji projektu badawczego dane i informacje, 
które zostaną przedstawione w obszernym raporcie, będą szczególnie 
wartościowe dla Enei Operator. Na chwilę obecną doświadczenie w 
tej dziedzinie w Polsce posiada niewielka liczba podmiotów publicz-
nych i prywatnych. 
 

4.07.2022 Członkowie Solidarności  
tankują bez limitu i z większymi zniżkami. 

35 gr. zniżki na paliwa zwykłe, 38 gr na paliwa ekstra i 10 gr na gaz 
– to zniżki wynegocjowane dla członków Solidarności posiadających 
związkowe karty „Lotos Biznes” w ramach programu elektronicz-
nej legitymacji związkowej. Co ważne, w przeciwieństwie do innych 
posiadaczy kart lojalnościowych związkowcy tankują bez limitów oraz 
zachowują dotychczasowe zniżki w sklepach na stacjach Lotos. 
Nie 30 gr, ale 35 gr – tyle wynosi zniżka na podstawowe paliwa sprze-
dawane na stacjach Lotos dla posiadaczy związkowych kart „Lotos 
Biznes”. Mniej o 38 gr zapłacimy za paliwa Dynamic, a 10 gr za 
autogaz. To dobra wiadomość na starcie sezonu urlopowego. Dobra jest 
również taka, że w przeciwieństwie do innych klientów, którym zniżki 
naliczane są tylko do 150 litrów miesięcznie, członków Solidarności 
takie limity nie obowiązują. 
 
"Liczebność i siła, jaką stanowi NSZZ „Solidarność”, daje dobre pod-
stawy do negocjacji z partnerami biznesowymi, aby przynależność do 
naszego Związku nie tylko dawała siłę do walki o prawa pracownicze, 
ale również liczne zniżki i udogodnienia" – skomentował Marek Le-
wandowski, rzecznik przewodniczącego KK. 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 
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Jednocześnie Lewandowski przypomina o innych zniżkach w ra-
mach elektronicznej legitymacji związkowej, jak np. ubezpieczenia 
w PZU. 
"Jeśli ktoś w oparciu o związkowe zniżki tankuje paliwo, ubezpiecza 
dom i samochód, a do tego doliczy ulgę podatkową, która obowiązuje 
już od tego roku, to w większości przypadków cała jego składka związ-
kowa wróci do niego" – wylicza. 

Obecnie ze związkowej karty „Lotos Biznes” w ramach progra-
mu elektronicznej legitymacji związkowej korzysta ponad 
200 tys. członków Związku. Aby otrzymać elektroniczną legity-
mację związkową należy zwrócić się bezpośrednio do swojej 
macierzystej organizacji. 
Więcej informacji na naszej stronie internetowej: 
Menu-Aktualności 
 

6.07.2022 Wniosek o odblokowanie OW Bledzew. 

Liczne sygnały i interwencje Pracowników  skłoniły nas by zająć się 
tematem odblokowania Ośrodka Wypoczynkowego  w Bledzewie. 
Wcześniejsze sygnały jakie przekazywaliśmy w tej sprawie, między 
innymi podczas spotkania u Wojewody 26 czerwca 2022 r. nie przynio-
sły spodziewanego efektu. Dlatego z oficjalnym wnioskiem wystąpili-
śmy  do Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka. 
Treść pisma poniżej:             
"Zwracamy się z prośbą o odblokowanie Ośrodka Wypoczynkowego w 
Bledzewie będącego w zasobach Enea S.A. W momencie agresji Rosji 
na Ukrainę na wniosek Ministerstwa Aktywów Państwowych OW Ble-
dzew został umieszczony na liście miejsc przeznaczonych na alokację 
uchodźców z Ukrainy. Od tego momentu nasz ośrodek jest w dyspozy-
cji Wojewody Lubuskiego. Z informacji uzyskanych przez nas wynika, 
że od początku wojny na Ukrainie żaden uchodźca nie przebywał w 
OW Bledzew. Do dnia dzisiejszego mimo rozpoczęcia sezonu wakacyj-
nego jest on zamknięty, co uniemożliwia skorzystanie z niego Pracow-
nikom Grupy Kapitałowej Enea.   
Zwracamy się z prośbą o jak najszybsze odblokowanie OW Bledzew, i 
umożliwienie korzystania z niego Naszym Pracownikom. 
Z góry dziękujemy za pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku". 
 
12 lipca 2022 dostaliśmy odpowiedź z UW w Gorzowie Wlkp.:    
Dotyczy: ośrodka wypoczynkowego w Bledzewie. Odpowiadając na 
Pana pismo z 6 lipca br. informuję, iż w chwili obecnej baza obiektów 
kwaterunkowych Wojewody Lubuskiego liczy 79 ośrodków, jednak-
że nie ma w niej i nigdy nie było Ośrodka Wypoczynkowego w   
Bledzewie.  Wojewoda Lubuski nie jest dysponentem tego obiektu, 
nie rezerwował go ani nie kierował do niego uchodźców. Dodam, że 
baza obiektów, którą dysponuje Wojewoda Lubuski jest wystarcza-
jąca na obecne potrzeby.                                                                     
Nie pozostaje nam nic innego jak podjąć dalsze działania w celu 
odblokowania OW Bledzew w Ministerstwie Aktywów                  
Państwowych.  

6.07.2022 Badania profilaktyczne –
PZU Zdrowie  

Od 1 lipca 2022 r.w zakresie Pakietu Standard 
oferowanego przez PZU Zdrowie w ramach obo-
wiązującej umowy na świadczenie usług medycz-
nych została wprowadzona nowa usługa Program 
profilaktyczny. Program profilaktyczny realizo-
wany będzie bez skierowania w placówkach 

wskazanych przez Świadczeniodawcę raz w roku. Program ten będzie 
obejmował swoim zakresem badania profilaktyczne dla kobiet i       
mężczyzn.                                                                                                
Na badanie można umówić się za pośrednictwem infolinii PZU     
Zdrowie: tel. 801 405 905 lub 22 505 15 49   informując konsultanta, 
że chcemy skorzystać z Profilaktycznego przeglądu stanu zdrowia. 
Konsultant infolinii umówi Państwa na odpowiednie badania.     
Profilaktyczny przegląd stanu zdrowia dla kobiet i mężczyzn:           
-USG gruczołu krokowego (przez powłoki brzuszne) -USG piersi -
EKG spoczynkowe z opisem -Morfologia + płytki + rozmaz automa-
tyczny -OB. / ESR / Odczyn Biernackiego -Mocz - badanie ogólne -
Hormon tyreotropowy / TSH -Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG)
- Glukoza / Glucose - krew na czczo -Cytologia szyjki macicy 
(ginekologiczna) -PSA całkowite / Total PSA -Konsultacja internisty
- Konsultacja ginekologa -Konsultacja urologa. 

7.07.2022 AVIVA prowadząca PPE w Enea  
przejęta przez Allianz 

 
Od lipca tego roku 
z polskiego rynku znik-
nęła marka Aviva -
 zastąpiła ją marka Al-
lianz. To efekt połączenia 
obu firm ubezpieczenio-
wych ( największa tego 
rodzaju transakcja na 
polskim rynku ubezpie-
czeń i inwestycji). Przed 
nimi fuzja operacyjna, 

co będzie procesem długotrwałym i zajmującym. 
W trakcie konferencji prasowej, dotyczącej tego procesu, zarząd spółki 
Allianzu zapewnił, że łączenie obu organizacji będzie ewolucyjne 
oraz obejdzie się bez zwolnień - w firmie pracuje ponad 2 tys. osób. 
Umowy z klientami (firma obsługuje łącznie 6,2 mln osób indywidu-
alnych i firm) obowiązują bez zmian, zgodnie z ich warunkami, na 
zasadzie kontynuacji. 
Polisy tej firmy sprzedaje ponad 5,3 tys. agentów. Firma oprócz bizne-
su ubezpieczeniowego prowadzi też inwestycyjny i emerytalny. Pod 
zarządzaniem ma 67 mld zł. 
Fuzja wysokiego ryzyka z szansą na zażegnanie złej passy. 
Obie firmy mają długą historię na polskim rynku i różnią się od siebie 
diametralnie. Brytyjska z pochodzenia Aviva specjalizuje się przede 
wszystkim w biznesie życiowym (zajmuje drugie miejsce pod względem 
przychodów ze składek - w ubiegłym roku firma zebrała ponad 3 mld 
zł), a Allianz z korzeniami niemieckimi - majątkowym (plasuje się na 
szóstej pozycji ze składką 2,6 mld zł). 
"Wzmocniliśmy pozycję w majątku i TFI" - podkreśla Matthias Baltin, 
który stoi na czele polskiego Allianzu. 
W ubiegłym roku Polacy na ubezpieczenia wydali 69,2 mld zł, w tym 
na polisy na życie – 22,1 mld zł, a majątkowe i osobowe – 47,1 mld 
zł. Allianz ma ambicje dalej zwiększać udział w polskim rynku -
 zamierza to robić w ograniczonym zakresie, co oznacza, że na kolejne 
przejęcia w najbliższym czasie się nie zapatruje. 
Na rynku życiowym niewiele może ugrać, bo numerem jeden jest 
PZU z dużą przewagą nad konkurentami. Większe pole do popisu 
jest na rynku majątkowym. Szkopuł w tym, że przez ostatnie lata firma 
zmniejszała swój udział w majątkowym torcie. 

 
7.07.2022 NFOŚiGW sfinansuje 3,8 mln liczników 

zdalnego odczytu energii. 
 

15 lipca 2022 r.  Narodo-
wy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (NFOŚiGW) 
rozpocznie pierwszy na-
bór w programie priory-
tetowym 
„Elektroenergetyka – 

Inteligentna infrastruktura energetyczna”. To propozycja dla ope-
ratorów systemu dystrybucyjnego (OSD), którzy będą mogli otrzy-
mać dotacje na zakup i instalację u odbiorców końcowych liczników 
zdalnego odczytu energii oraz na modernizację i dostosowanie sieci 
energetycznej do użytkowania tych nowoczesnych urządzeń pomia-
rowych.  

(Ciąg dalszy ze strony 2) 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 
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Budżet programu wynosi 1 mld złotych. 
Celem nowego programu, wdrażanego przez NFOŚiGW , jest rozwój 
infrastruktury energetycznej, który pozwoli na wielostronną komunika-
cję wszystkich stron dystrybucji energii elektrycznej przy pomocy tzw. 
inteligentnych liczników (AMI) wraz z towarzyszącą infrastrukturą 
informatyczną i zarządczą. Chodzi o optymalizację pracy sieci w Pol-
sce, sprawniejszą i szybszą obsługę na rynku energii elektrycznej oraz 
umożliwienie zastosowania mechanizmów DSR (Demand Side Respon-
se), czyli czasowej redukcji poboru mocy przez odbiorców energii, aby 
dzięki temu wspierać stabilne funkcjonowanie systemu 
elektroenergetycznego. 
Program priorytetowy „Elektroenergetyka – Inteli-
gentna infrastruktura energetyczna” jest zgodny z 
prawem Unii Europejskiej, w tym z dyrektywą usta-
nawiającą system handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych oraz rozporządzeniem dotyczącym 
funkcjonowania Funduszu Modernizacyjnego (FM), 
z którego wspierane są inwestycje w modernizację sys-
temów energetycznych oraz poprawę efektywności 
energetycznej w państwach UE o największych wyzwa-
niach związanych z realizacją unijnych celów redukcji 
emisji CO2.   
Budżet nowego programu w wysokości 1 mld zł będzie 
pochodził właśnie z Funduszu Modernizacyjnego, czyli 
strumienia środków finansowych na modernizację sek-
tora energetyki w Polsce, którym NFOŚiGW  zarządza 
jako krajowy operator FM. Nowy projekt wdrażany 
przez Narodowy Fundusz ma się przyczynić do osią-
gnięcia ramowych celów dotyczących klimatu i energe-
tyki wyznaczonych na poziomie krajowym oraz celów długotermino-
wych określonych w Porozumieniu Paryskim. 
Beneficjentami nowego programu będą operatorzy systemu dystry-
bucyjnego elektroenergetycznego (OSD) w rozumieniu ustawy z 25 
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. 
Przewidziane są dla nich bezzwrotne dotacje  na działania związane 
z zakupem inteligentnych liczników AMI (do 50 proc. kosztów kwa-
lifikowanych) oraz na przedsięwzięcia dotyczące instalacji tych liczni-
ków i dostosowania infrastruktury energetycznej, telekomunikacyjnej 
lub technicznej wymaganej  do prawidłowego funkcjonowania urządze-
nia u odbiorcy końcowego, a także kosztów oprogramowania, w tym 
systemów pomiarowych i zdalnego odczytu  (dotacja do 100 proc. 
kosztów kwalifikowanych). 
Nabór wniosków będzie się odbywał w trybie ciągłym, do wyczerpania 
przygotowanej puli pieniędzy. Informacje o terminach oraz sposobach 
składania i rozpatrywania wniosków zostaną określone 
w regulaminie naboru lub ogłoszeniu o naborze i zamieszczone na de-
dykowanej FM stronie internetowej NFOŚiGW.  
Wskaźnik osiągnięcia celu programu priorytetowego 
„Elektroenergetyka – Inteligentna infrastruktura energetyczna” 
zostanie wyrażony liczbą zainstalowanych liczników zdalnego od-
czytu zużycia energii elektrycznej. Według założeń, ma ona wynieść 
co najmniej 3,8 mln sztuk. 
Projekt będzie realizowany do roku 2025, przy czym podpisywanie 
umów powinno zakończyć się do 31 grudnia 2024 r., a wydatkowa-
nie środków – do 31 grudnia 2025 r. 
 

7.07.2022 r. Parlament Europejski  
- energia jądrowa i gaz- zielona energia. 

 
Parlament Europejski 
zagłosował przeciwko 
wyłączeniu energii jądro-
wej i gazu z procesu 
transformacji energe-
tycznej Oznacza to, że te 
źródła energii będą uzna-
wane za "zielone" i na 
inwestycje w nie będzie 
można pozyskać  
środki unijne 
Na początku lutego Komi-

sja Europejska przyjęła projekt tzw. taksonomii, który uwzględniał 
rolę gazu i energii nuklearnej w procesie transformacji energetycznej. 
Oznacza to, że na inwestycje w te źródła będzie można pozyskać środ-
ki od UE i na rynkach finansowych. 
Część europosłów chciała z tego powodu odrzucenia zaproponowanego 
przez KE aktu delegowanego. Ostatecznie jednak przegrali głosowanie. 
Za rezolucją dotyczącą wyłączenia energii jądrowej i gazu zagłoso-

wało 278 posłów, 328 głosowało przeciw, a 33 wstrzymało się od 
głosu. Aby zawetować wniosek Komisji Europejskiej, Parlament 
potrzebował absolutnej większości 353 głosów. 
Jeżeli ani Parlament, ani Rada nie odrzucą wniosku do 11 lipca, akt 
delegowany w sprawie unijnej systematyki dotyczącej zmiany klimatu 
wejdzie w życie i będzie obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku. 

 

8.07.2022 Czerwiec ze spadkami w zużyciu i  
produkcji energii elektrycznej w Polsce 

 W czerwcu 2022 r. nastąpił w Polsce spadek zużycia i produkcji 
energii elektrycznej w stosunku do maja br. Największy procentowy 
wzrost przypadł elektrowniom fotowoltaicznym i szczytowo-
pompowym. W transgranicznym handlu energią zanotowano niewiel-
kie dodatnie saldo w porównaniu z majem. 
Jak wynika z danych platformy ENTSO-E, w czerwcu 2022 r. zapotrze-
bowanie na energię elektryczną w Polsce osiągnęło poziom ponad 13,5 
TWh, co w porównaniu do maja oznacza spadek o 1,4 proc. W od-
niesieniu do czerwca 2021 r., zapotrzebowanie spadło o 1,0 proc.  
Zestawiając czerwiec z majem 2022 r. zanotowano spadek produkcji 
krajowej o 3,9 proc. do poziomu niewiele ok. 12,7 TWh. W stosun-
ku do maja 2021 r. był to wzrost o 2,2 proc. 
Dodatnie saldo wymiany transgranicznej (import energii) było w 
czerwcu niskie – na poziomie ok. 43 GWh, ale  od sierpnia 2021 r. do 
maja br. było ono ujemne (eksportowaliśmy energię). W zeszłym mie-
siącu ujemne saldo wynosiło ok. 314 GWh. W czerwcu 2021 r. zanoto-
wano dodatnie saldo na poziomie ponad 255 GWh (import). 
Porównanie danych z czerwca i maja br. dotyczące produkcji energii 
elektrycznej pokazuje, że wśród elektrowni pracujących na paliwach 
kopalnych jedynie elektrownie na węgiel kamienny zanotowały 
wzrost o 0,7 proc. (z 5,60 TWh do 5,64 TWh). Pozostałe zaliczyły 
spadki: elektrownie na węgiel brunatny o 3,0 proc. (z 3,53 TWh na 
3,42 TWh), elektrownie gazowe o 2,6 proc. (z 790,4 GWh na 769,8 
GWh). 
Wysokie spadki procentowe w produkcji energii elektrycznej zanoto-
wały po raz kolejny elektrownie wiatrowe – aż o 34,3 proc. (z 1,43 
TWh do 0,94 TWh), elektrownie wodne – o 28,3 proc. (z 138,5 GWh 
do 99,3 GWh). Mniejsze spadki zanotowały: elektrownie olejowe – o 
6,1 proc. (z ok. 152,9 GWh do 143,6 GWh) i instalacje wykorzystujące 
biomasę – o 4,6 proc. (z 180 GWh do ok. 171,8 GWh). 
Znaczące procentowe wzrosty zaliczyły elektrownie szczytowo-
pompowe i elektrownie fotowoltaiczne – odpowiednio o: 13,2 proc. (z 
92,1 GWh do 104,3 GWh) i 9,8 proc. (z 1,21 TWh do 1,33 TWh).  
W zestawieniu danych z czerwca br. z analogicznym okresem 2021 r., 
największe procentowe wzrosty odnotowały elektrownie szczytowo-
pompowe oraz fotowoltaika – odpowiednio o: 76,2 proc. i 73,5 proc.   
Największe spadki, podobnie jak w maju, wystąpiły w elektrowniach 
gazowych (o 24,3 proc.) i wodnych (o 16,7 proc.).  
W strukturze produkcji (czerwiec do maja br.), w kontekście udzia-
łów poszczególnych źródeł, należy wskazać przede wszystkim na po-
nad 2-proc. wzrost wolumenu energii elektrycznej wygenerowanej 
przez elektrownie spalające węgiel kamienny (z 42,48 proc. do 44,51 
proc.) i ponad 1,5-proc. wzrost w przypadku elektrowni fotowoltaicz-
nych (z 9,21 proc. do 10,52 proc.).  
Największy procentowy spadek (o ok. 3,5 proc.) zanotowały ponow-
nie elektrownie wiatrowe (z 10,85 proc. do 7,42 proc.). 
Udział produkcji własnej netto w łącznej strukturze produkcji w 
czerwcu br., w stosunku do maja 2022 r. zanotował spadek z 96,11 
proc. do 93,66 proc.).  
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7-10.07.2022 Delegacja Solidarności na Ukrainie. 

Delegacja Solidarności z Piotrem Dudą na czele udała się na  
Ukrainę gdzie od 24 lutego 2022 r. trwa Wojna. Pierwszego dnia 
pobytu na Ukrainie delegacja odwiedziła między innymi Czernichów i 
Kijów. Do Czernichowa dotarliśmy z konwojem humanitarnym, 
zobaczyliśmy ogrom zniszczeń. Stadion, politechnika, ośrodek zdro-
wia, zniszczone bloki mieszkalne i całe dzielnice domów jednorodzin-
nych „Jesteśmy tu po to, by pokazać solidarność. To najważniejsza 
wizyta. Moja osobista, ale także jako związkowca W tym morzu znisz-
czenia jest i odrobina optymizmu. To sfinansowane przez polski rząd 
tymczasowe osiedle kontenerowe.”  powiedział w krótkim nagraniu 
Piotr Duda, krótko po spotkaniu z lokalną społecznością w zniszczonej 
przez Rosjan szkole w Czernichowie. 

Drugi dzień pobytu na Ukrainie delegacja Solidarności rozpoczęła od 
wizyty w kijowskim Szpitalu Dziecięcym „Brakuje dosłownie wszyst-
kiego. Przekazaliśmy transport mleka w proszku bez laktozy, o który 
szpital bardzo prosił. Po blisko 4 miesiącach wojny na Ukrainie braku-
je dosłownie wszystkiego. Wielu nas nawet nie zdaje sobie sprawy, jak 
wielkiej pomocy potrzebuje walcząca Ukraina. Przekazane przez Soli-
darność mleko, choć na chwilę pozwoli zapomnieć o potrzebach ma-
łych pacjentów szpitala”– powiedział Piotr Duda, szef Związku. 

Po spotkaniu w szpitalu odbył się główny punkt drugiego dnia wizyty 
Solidarności – spotkanie z przedstawicielami KVPU (Konfederacji 
Wolnych Związków Zawodowych Ukrainy), podczas którego podpi-
sano memorandum o współpracy pomiędzy polską i ukraińską cen-
tralą związkową. Solidarność w ścisłej współpracy z KVPU będą 
wspierać aspiracje Ukrainy do integracji europejskiej, pracować na 
rzecz integracji uchodźców z Ukrainy na polskim rynku pracy, zachę-
cając jednocześnie do wstępowania do związków zawodowych, oraz 
będą dążyć do wykluczenia z międzynarodowej rodziny związkowej 
tych organizacji, które wspierają wojnę przeciwko Ukrainie. 
Jak dotąd Solidarność jest jedynym związkiem zawodowym, który 

przybył ze wsparciem bezpośrednio na Ukrainę! 
Memorandum podpisali szefowie central: Piotr Duda i Michaił Woły-
niec. Przed podpisaniem dokumentu długo wymieniali dotychczasowe 
wspólne działania, szczególnie zmierzające do wykluczenia z organi-
zacji międzynarodowych rosyjskich central związkowych, które 
wspierają Putina. 

Kolejnym punktem wizy-
ty było spotkanie w pol-
skiej ambasadzie i z me-
rem Kijowa. 
„Podziękowaliśmy panu 
Ambasadorowi za odwagę i 
godne reprezentowanie 
Polski. Ambasador Bartosz 
Cichocki był jedynym, 
który nie opuścił Kijowa w 
obliczu toczącej się wojny” 
–Piotr Duda po spotkaniu 
w Ambasadzie Polskiej w 
Kijowie. Ambasadorowi 
wręczono pamiątkową 
kopię plakatu XXX jubi-
leuszowego Krajowego 
Zjazdu Delegatów NSZZ 
Solidarność, który odbył 
się w maju w Zakopanem. 
 
Będąc w Kijowie delega-
cja Solidarności zapaliła 
znicze pod pomnikiem 
Anny Walentynowicz. 

Następnie odbyła się wizyta 
u mera Kijowa Witalija 
Kliczki. Mer mimo napięte-
go grafiku spędził z nami 
sporo czasu. Przeprowadzi-
liśmy bardzo ciepłą i pełną 
nadziei na lepszą przyszłość 
rozmowę w przyjacielskiej 
atmosferze. 
 „ Wielu członków 
„Solidarności”, a także Pola-
ków prosiło, abym przekazał 
panu, że jest pan wzorem nie 
tylko sportowca, ale przede 
wszystkim wielkiego patrioty, 
który kocha swoją Ojczy-
znę.  My jako Solidarność od 
25 lutego otworzyliśmy swoje 
serca i swoje domy dla na-
szych ukochanych gości z 
Ukrainy. I to robimy do dzi-
siaj. Blisko 400 matek z 
dziećmi przebywa w naszych 
ośrodkach w Polsce. Poma-
gamy i będziemy robić to nadal"– powiedział Piotr Duda podczas 
spotkania. 
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„Bracia Polacy, dziękujemy za waszą pomoc” – powiedział z kolei mer 
Kijowa Witalij Kliczko. W emocjonalnych słowach wyraził wdzięcz-
ność, że Ukraina może liczyć na Polskę i Polaków. I dodał: 
„Czekamy na czas, kiedy będzie mogli u nas inwestować”. Witalij 
Kliczko pozwolił sobie również na osobiste wspomnienia, gdy jeszcze 
jako czynny bokser zawodowy trenował w Warszawie. „Atmosfera 
wtedy była luzacka i otwarta” – powiedział z uśmiechem. 
Przewodniczący Solidarności wręczył merowi Kijowa kopię plakatu 
zjazdowego, który w głównej swej części poświęcony był Ukrainie. 

W trzecim dniu wizyty Solidarności na Ukrainie, Piotr Duda wraz z 
delegacją odwiedziła Irpień, Buczę i podkijowską Borodiankę. Miej-
sce po okupacji rosyjskiej to ogrom zniszczeń i ofiar. Z 15 tys. miesz-
kańców pozostała jedynie połowa. "Zniszczenie tego miasteczka jest 
zupełnie niezrozumiałe. Tam nie było niczego wojskowego! Modliliśmy 
się nad masowym grobem ofiar rosyjskiej napaści, gdzie spoczywa 140 
osób. Jeszcze bardzo długo będziemy przeżywać te obrazy..."przyznał z 
goryczą Piotr Duda.  
W Borodiance delegacja Związku spotkała się z miejscowym staro-
stą, któremu Piotr Duda wręczył pamiątkową kopię plakatu XXX 
jubileuszowego Krajowego Zjazdu Delegatów, oraz mieszkańcami, 
którzy opowiadali o swoich dramatycznych przeżyciach. 

Podczas wizyty na Ukrainie nie mogło zabraknąć wizyty na bliskich 
wszystkim Polakom miejscach.  Hołd dla legionistów 1920 roku na 
Cmentarzu Bajkowa, oddanie czci ofiarom mordu katyńskiego w 
Bykowni oraz pamięć o ofiarach Krwawej Niedzieli 11 lipca 1943 
roku to obowiązek. 

Historię piszemy dzisiaj na nowo. Polska i Ukraina miały trudną 
przeszłość, ale nigdy nasze narody nie były tak blisko jak teraz. To 
niepowtarzalna szansa, aby w prawdzie i braterstwie ułożyć nasze rela-
cje na nowo. Na spokojnie, gdy przyjdzie na to czas. 
10 lipca 2022 r. Delegacja Solidarności  bezpiecznie dotarła do  
Polski. „Dzięki serdeczne za wszystkie życzenia szczęśliwego powrotu. 
Widzieliśmy straszny obraz wojny, rozmawialiśmy z ludźmi którzy od-
czuli ją na własnej skórze, stracili w niej bliskich. Odwiedziliśmy waż-
ne również dla Polaków miejsca. Wreszcie - podpisaliśmy istotny dla 
polsko-ukraińskiej, związkowej współpracy dokument. To była dość 
ryzykowna, ale ważna z wielu powodów misja. Cieszymy się, że jeste-
śmy w domu- Piotr Duda 

8.07.2022 Nowy Zarząd Enea Operatora  
częściowo wybrany. 

Rada Nadzorcza Enea Operatora (EO) decyzją z 8 lipca 2022 r.  z 
dniem 10.07.2022 na nową kadencję  powołała częściowo skład Zarządu 
EO. VI kadencji: 
Marek Rusakiewicz      – Wiceprezes ds. Operacyjnych, 
Michał Cebula                – Wiceprezes ds. Pracowniczych, 
Jarosław Ołowski         – Wiceprezes ds. Finansowych. 

Cała trójka Prezesów. była w Zarządzie Enea Operatora minionej 
kadencji. Jednocześnie Rada Nadzorcza  EO wszczęła 8 lipca 2022 r. 
postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu i Wi-
ceprezesa Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej  
Oferty należy składać do dnia 21.07.2022 r. do godziny 13.00.  
Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 21.07.2022 r. o godz. 13.00 w sie-
dzibie Spółki. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną 
przeprowadzone w dniach 25-26.07.2022 r. w siedzibie ENEA Ope-
rator z możliwością przeprowadzenia rozmów za pomocą środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość (wideokonferencja). 
Do czasu wyboru nowego Prezesa Zarządu, pełniącym obowiązki jest 
Wiceprezes ds. Operacyjnych, Marek Rusakiewicz. 
Postępowanie kwalifikacyjne z 25-26.07.2022 r. nie doprowadziło do 
uzupełnienia składu Zarządu Enea Operatora.  

 

9-10.07.2022  
Pielgrzymka  
rowerowa do  

Rokitna. 
Już po raz trzeci Katolic-
kie Stowarzyszenie Ener-
getyków 
„Nazaret”  (KSE)-  
Oddział Terenowy w 
Gorzowie Wlkp. było 

organizatorem Pielgrzymki  Rowerowej  do Sanktuarium Matki 
Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie.    
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Na tegoroczną Pielgrzymkę 
rowerową zgłosiło się 6 osób. 
Ci ,którzy z różnych powo-
dów nie mogli jechać rowe-
rem, również uczestniczyli w 
Pielgrzymce do Rokitna.  
Dotarli  tam innymi środkami 
lokomocji. 
 
Wielu  uczestników Pielgrzym-
ki deklarowała, że w przyszłym 
roku zmierzą się z wyzwaniem 
pokonania trasy Gorzów-
Rokitno-Gorzów (2 x 50 
km.).   
Pogoda podczas tegorocznej 
Pielgrzymki była kapryśna jak 
Polskie Lato.  Burze i opady 
deszczu towarzyszyły nam 
podczas jazdy rowerem oraz 
tradycyjnej Drogi Krzyżowej.  

Temperatura nas też nie rozpieszczała i oscylowała koło 19 
*C.  Podczas pierwszego dnia pobytu w Sanktuarium była jeszcze 
wspólna modlitwa różańcowa i Apel Jasnogórski. Niestety opady 
deszczu pokrzyżowały nam również plany wspólnej wieczerzy przy 
ognisku. Musieliśmy je zmodyfikować-przenieść się do auli.  Ale tam 
było równie sympatycznie. Można było skosztować gorących kiełbasek 
oraz specjałów przywiezionych przez Pielgrzymów. Podczas wspólnej 
kolacji dotarł do nas  Duszpasterz  Gorzowskich Energety-
ków Jarosław Zagozda. Jak zawsze przy takich spotkaniach były 
wspomnienia wcześniejszych Pielgrzymek, oraz plany pracy KSE na 
dalszą część roku. Nie obyło się też bez dodatkowych atrakcji-brak 
prądu... 
Drugiego dnia Pielgrzymki po śniadaniu uczestniczyliśmy w Mszy 
Świętej w Bazylice. Wspólna kawka i słodkości przed podróżą po-
wrotną do naszych domów zakończyły Pielgrzymkę.\ 

Mamy nadzieję, że nasze prośby  Matka Boża Cierpliwie Słuchająca 
przekaże Swojemu Synowi. 
Kolejna pielgrzymka przeszła do historii, pozostały wspomnienia i  
zdjęcia. Do zobaczenia za rok. 
Organizatorom serdecznie dziękujemy za wzorową organizację. 

11.07.2022 URE rozpatruje 
wnioski o zmianę  

taryf trzech sprzedawców 
energii 

 
Trzech z czterech tzw. sprzedawców z 
urzędu energii elektrycznej złożyło 

Prezesowi URE wnioski o zmianę jeszcze w tym roku obowiązującej 
taryfy na sprzedaż odbiorcom w gospodarstwach domowych -
potwierdziła rzeczniczka URE Agnieszka Głośniewska 
Jak przekazała przedstawicielka URE do regulatora wpłynęły wnioski o 
zmianę jeszcze w tym roku taryf na sprzedaż energii elektrycznej do 
gospodarstw domowych od trzech z czterech tzw. sprzedawców z urzę-
du. 
"Prowadzimy postępowania taryfowe w tych sprawach. Analizujemy 
wnioski przedsiębiorstw. Na tym etapie trudno powiedzieć, kiedy postę-
powania mogą się zakończyć" - zaznaczyła rzeczniczka URE Agniesz-
ka Głośniewska. 
Jak wyjaśniła, Prezes URE prowadzi postępowania taryfowe, badając, 
czy wnioskowane przez przedsiębiorców taryfy spełniają wymagania 
określone prawem i przedstawiają jedynie uzasadnione koszty przedsię-
biorców. Przy czym koszty uzasadnione nie są tożsame z kategorią 
kosztów księgowych - podkreśliła Głośniewska. 
"Regulator nie może działać w oderwaniu od realiów rynkowych. Taryfy 
są więc pochodną tego, co dzieje się na rynku hurtowym" - podkreśliła. 
W ciągu ostatnich miesięcy energia elektryczna na polskim giełdowym 
rynku hurtowym wyraźnie podrożała. Na Towarowej Giełdzie Ener-
gii podstawowe kontrakty terminowe BASE z dostawą w IV kwarta-
le 2022 r. w ciągu trzech ostatnich miesięcy podrożały z ok. 1000 zł 
za MWh do ponad 1700 zł za MWh. 
Sprzedawcy z urzędu, dla których URE zatwierdza taryfy na sprzedaż 
do gospodarstw domowych, to: Enea, Energa Obrót, Tauron Sprze-
daż i PGE Obrót. 
W przypadku zatwierdzenia korekt taryf, przedsiębiorstwa będą 
mogły wprowadzić je w życie najwcześniej 14, a najpóźniej 45 dni 
od decyzji regulatora - przypomniał URE 
 

12.07.2022 Dzień dodatkowo wolny za  
Dzień Energetyka przypadający w niedzielę. 

W związku z faktem, iż w tym roku Dzień Energetyka przypada w 
niedzielę Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Enea  22 
czerwca 2022 r. wystąpiła do Zarządu Enea S.A. z wnioskiem o 
udzielenie innego dnia wolnego, który pozwoliłby godnie i w pełni ob-
chodzić Nasze Święto. 
W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację, że Zarząd ENEA SA 
przychylając się do naszego wniosku  podjął uchwałę, by dniem 
dodatkowo wolnym był 12 sierpnia 2022 r. 
W imieniu wszystkich Pracowników DZIEKUJEMY. 
To nie koniec dobrych wiadomości. 
Miło nam poinformować, że po okresie izolacji związanym z pandemią 
COVID 19 wracamy do wspólnych obchodów Naszego Święta w 
Enea Operatorze i w poszczególnych  Oddziałach Dystrybucji.  
W OD Gorzów wspólne spotkanie planowane jest na początku wrze-
śnia 2022 r. Aktualne trwa procedura wyboru miejsca świętowania. 
Czynimy starania by w spotkaniu mogli uczestniczyć Pracownicy in-
nych Spółek GK Enea z naszego obszaru. 
Do zobaczenia na wspólnym spotkaniu z okazji Dnia Energetyka 
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11.07.2022 Rzeź Wołyńska -79 rocznica.  

Rocznica, która za czasów PRL była przemilczana, od kilku lat coraz 
mocniej przebija się do świadomości Polaków. Szczególnie teraz -wojna 
na Ukrainie, i przyjęcie przez Polaków ponad 3 milionów uchodźców 
wojennych z Ukrainy, należy pamiętać o bolesnej historii naszych 
 stosunków z Ukrainą. 

Powtórka z Historii. 
 11 lipca to dzień, w którym upamiętniane są ofiary brutalnych 
mordów dokonanych na polskich mieszkańcach terenów dawnych 
Kresów Rzeczypospolitej.  
Krwawa niedziela - taką nazwą określa się 11 lipca 1943 roku. Tego 
dnia rozpoczęła się masowa akcja przeciwko ludności polskiej przepro-
wadzona przez Ukraińską Powstańczą Armię (UPA) na Wołyniu, okre-
ślana mianem rzezi wołyńskiej. Tylko tego dnia zaatakowano Pola-
ków z około 100 miejscowości na Wołyniu i w Małopolsce Wschod-
niej.  
Rzeź wołyńska 
Szacuje się w rozpoczętej w 1943 roku, a trwającej miejscami 
do 1944 roku akcji, zginęło ponad 100 tys. Polaków zamieszkują-
cych te tereny. Ukraińcy mówią o 10-12, a nawet 20 tysiącach swo-
ich ofiar, jednak część z nich została zamordowana przez nacjonalistów 
za pomoc Polakom. Celem akcji było zmuszenie do ucieczki wszystkich 
Polaków z Wołynia.  
Organizacją odpowiedzialną za masowe, wyjątkowo brutalne 
w swej prymitywnej formie mordowanie Polaków była, Ukraińska 
Powstańcza Armia – zbrojne ramię jednej z frakcji Organizacji Ukraiń-
skich Nacjonalistów. Do mordowania mieszkańców pochodzenia pol-
skiego stosowano głównie narzędzia rolnicze, a zadawanie śmierci 
było okrutne i bolesne. Partyzanci UPA atakowali często w niedziele 
i święta zamykając Polaków w kościołach i podpalając je.  
 

13.07.2022 Enea Operator kupiła  
327 tysięcy liczników zdalnego odczytu.  

Enea Operator rozstrzygnęła przetarg na dostawę 327 tysię-
cy liczników zdalnego odczytu z modułami komunikacyjnymi w 
technologii GSM. Łączna wartość podpisanych kontraktów to pra-
wie 134 miliony zł. Zdalne liczniki są jednym z ważniejszych elemen-
tów inteligentnej sieci energetycznej budowanej przez Eneę Opera-
tor. Inwestycje w nowoczesną sieć dystrybucyjną, w tym w tzw. smart 
grid, to jeden z kluczowych kierunków rozwoju naszej Grupy. 

Liczniki zdalnego odczytu (LZO) to nowoczesne urządzenia, które po-
zwalają na bieżące rejestrowanie zużycia energii elektrycznej, tym sa-
mym przyczyniają się do jej racjonalnego i efektywnego wykorzystania. 
Każdy odbiorca, u którego zostanie zainstalowany licznik zdalnego 
odczytu będzie rozliczany na podstawie rzeczywistego zużycia ener-
gii elektrycznej, bez konieczności wykonywania okresowych odczy-
tów. Zakupione w przetargu urządzenia będą dostarczane i montowa-
ne przez Eneę Operator w latach 2022 i 2023.                                    
W wyniku przeprowadzonego przez Eneę Operator przetargu podpi-
sano umowy ze spółką Politech oferującą liczniki firmy Iskraemeco 
oraz z firmą Apator, która dostarczy liczniki własnej produkcji. 
Pierwsze urządzenia są już dostarczane i montowane u Klientów.           
" Liczniki będą wymieniane zgodnie z metodologią Enei Operator, a 
najważniejszym kryterium ułożenia harmonogramu wymian jest waż-
ność cech legalizacyjnych dotychczas zainstalowanych liczników kon-
wencjonalnych. Klienci nie muszą składać wniosków w sprawie harmo-
nogramowej wymiany dotychczasowego licznika na licznik zdalnego 
odczytu. Zaznaczam, że nasi monterzy nie pobierają żadnych opłat za 
wykonanie zainstalowanie nowych liczników i inne czynności wynikają-
ce z obsługi układu pomiarowego"  podkreślił Marek Rusakiewicz, p. 
o. prezesa Enei Operator.                                                                  
Enea Operator od kilku lat instaluje liczniki zdalnego odczytu u klien-
tów o znacznym zużyciu energii, przede wszystkim kwalifikowanych do 
taryf przemysłowych. Obecnie jest ich zainstalowanych około 150 
tysięcy Teraz nastąpił również znaczny wzrost liczby montowanych 
urządzeń u odbiorców indywidualnych. Jest on uwarunkowany prze-
de wszystkim rozwojem mikroinstalacji prosumenckich, które wymaga-
ją zastosowania tego typu mierników.   Sukcesywna wymiana liczników 
wypełnia prawne zobowiązania Operatorów Systemów Dystrybucyj-
nych (OSD) dotyczące odejściu od liczników konwencjonalnych na 
rzecz liczników zdalnych. OSD do końca 2028 r. zainstalują liczniki z 
możliwością zdalnego odczytu u 80% klientów przyłączonych do 
sieci. Nowe liczniki energii elektrycznej, pozwolą klientom optymalnie 
dopasować taryfę do swoich potrzeb, a także uzyskać korzyści finanso-
we, poprzez znacznie lepszą kontrolę zużycia energii elektrycznej. Pro-
ces jest związany z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 
Unii Europejskiej dotyczącą wdrożenia inteligentnych systemów 
pomiarowych AMI, które pozwolą na aktywne uczestnictwo konsu-
mentów w rynku energii elektrycznej. 

15.07.2022 Enea Operator rozpoczyna kolejny  
etap prac nad wodorowym buforem  

energetycznym H2eBuffer 

Enea Operator wspólnie z Uniwersytetem Szczecińskim oraz Za-
chodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym realizują in-
nowacyjny projekt naukowo-badawczy H2eBuffer. W efekcie prac 
powstanie wodorowy bufor energetyczny magazynujący energię i 
stabilizujący pracę sieci energetycznej 
System będzie wykorzystywał zielony wodór pozyskany z instalacji 
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OZE. Projekt wkroczył w trzeci etap, w którym Enea Operator na pod-
stawie badań przeprowadzonych przez uczelnie wybuduje prototyp bu-
fora. Lokalizacja prototypu została już wytypowana - będzie to GPZ 
Łobez (woj. zachodniopomorskie). 
Projekt H2Ebuffer zainaugurowano w czerwcu 2021 roku. Obecnie 
trwa trzeci z pięciu etapów przedsięwzięcia, który realizowany jest 
przez Eneę Operator. Po badaniach przeprowadzonych przez Uniwersy-
tet Szczeciński (US) oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technolo-
giczny (ZUT) rozpoczęto prace nad budową prototypu magazynu. Trwa-
ją obecnie badania, które pozwolą na ostateczne zatwierdzenie lokaliza-
cji pod instalację bufora wodorowego. Będzie to Główny Punkt Zasi-
lania (GPZ) w Łobzie. Na potrzeby projektu proponowaną lokalizację 
zeskanowano w technologii 3D. Skan pozwoli na odpowiednie zaplano-
wanie prac na GPZ-cie oraz wykonanie projektu instalacji wodorowej w 
rzeczywistym odwzorowaniu. 
Enea Operator odpowiada za część praktyczną projektu. Zrealizuje 
pełnoskalową, prototypową instalację wodorowego bufora energe-
tycznego. 
"W dobie bardzo dynamicznego rozwoju generacji rozproszonej maga-
zyny energii będą coraz bardziej zyskiwały na znaczeniu. Dbając o sta-
bilizację pracy sieci, jako jej operator, również musimy coraz śmielej 
spoglądać w tę stronę. Chcemy być otwarci na innowacje, współpraco-
wać ze środowiskiem naukowym - projekt H2eBuffer jest tego kolejnym 
przykładem i buduje nasze kompetencje w obszarze magazynowania 
energii"  – powiedział Marek Rusakiewicz, p.o. prezes Enei Opera-
tor. 
System pozwoli na stabilizację pracy elektroenergetycznej sieci dystry-
bucyjnej w warunkach rzeczywistych oraz jej weryfikację na podstawie 
testów. Prototyp ma być gotowy w połowie 2023 roku.  Obecnie EOP 
przygotowuje się do uruchomienia postępowania publicznego, w którym 
wyłoniony zostanie wykonawca instalacji. 
Celem pierwszego etapu realizowanego przez US było zaprojektowanie 
modelu architektury systemu stabilizującego pracę elektroenergetycz-
nych sieci dystrybucyjnych. Uwzględnił on zmienne techniczne, ekono-
miczno-logistyczne, przestrzenne oraz formalno-prawne. W wyniku 
prac naukowców powstał teoretyczny model spełniający wiele kryte-
riów, który obejmuje  trzy fazy łańcucha dostaw tj. zaopatrzenie (OZE), 
produkcję i magazynowanie energii oraz jej dystrybucję. 
Natomiast do zadań ZUT należało opracowanie projektu kompletnej 
instalacji bufora energetycznego, który będzie wykorzystywał nadwyżki 
energii elektrycznej powstającej z Odnawialnych Źródeł Energii. W 
wyniku przeprowadzonych badań opracowano modele energetyczno-
procesowe oraz elektroenergetyczne zgodne ze schematem technolo-
gicznym systemu wodorowego bufora energetycznego. Obliczono rów-
nież efektywność gromadzenia  i odzysku energii całego systemu, a 
także wydajność energetyczną poszczególnych jego elementów. 
Istotą projektu wodorowego bufora energetycznego jest opracowa-
nie rozwiązania systemowego, stabilizującego pracę dystrybucyj-
nych sieci elektroenergetycznych. Bufor, jako część tych sieci, przy-
czyni się do zwiększenia efektywności gospodarowania energią elek-
tryczną, zwiększając elastyczność sieci w zakresie możliwości przyłą-
czeń nowych producentów energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 
W efekcie H2eBuffer podniesie bezpieczeństwo i niezawodność sieci, 
a także parametry jakościowe dostarczanej energii. 
Projekt realizowany jest w ramach naboru - Projekty aplikacyjne 4.1.4, 
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 w Narodowym 
Centrum Badań i Rozwoju. Całkowita wartość projektu wynosi pra-
wie 13 mln zł. Maksymalny poziom refundacji ze środków UE to ok. 
6,5 mln zł. W skład konsorcjum realizującego projekt wchodzą: Za-
chodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (lider), 
Uniwersytet Szczeciński oraz Enea Operator. 
 

17.07.2022 Kryzys energetyczny.  
Nacjonalizacja firm energetycznych w UE ? 

Niemcy i Francja znacjonalizują swoich czempionów? 
Przykręcenie kurka na rurach z rosyjskim gazem wpędziło w kłopoty 
szereg polegających na nim firm, zwłaszcza działających w Niemczech. 
Uniper ogłosił już, że wystąpi do niemieckiego rządu o pomoc i po-
życzkę w wysokości 2 mld €. Firma zasugerowała też, że chętnie 
dała by się znacjonalizować. 
W odpowiedzi minister gospodarki i klimatu Robert Habeck stwier-
dził, że rząd nie może pozwolić tak ważnej firmie jak Uniper zban-
krutować, jednak co konkretnie zrobi – to już będzie zależało od 
wyników negocjacji z Uniperem.  
Tymczasem premier Francji Elisabeth Borne zapowiedziała nacjona-
lizację EDF, czyli odkupienie przez państwo akcji w posiadaniu 
inwestorów. Jest ich dokładnie 15,12%. Państwo kontroluje pośrednio i 
bezpośrednio prawie 84% akcji EDF, nieco ponad 1% mają pracownicy 

koncernu. Według premier Borne, objęcie 100% akcji EDF przez pań-
stwo ma pozwolić koncernowi prowadzić najważniejsze inwestycje, nie 
oglądając się na to, co sądzą o nich inni akcjonariusze. Podstawą nacjo-
nalizacji ma być specjalna ustawa, zakładająca odkup akcji w prze-
targach. Na wieść o planach rządu akcje EDF zdrożały o prawie 30%, 
więc po obecnym kursie odkup kosztowałby rząd prawie 6 mld €. 
Bliski koniec zasady 10 H 
Rząd RP przyjął w końcu projekt zmiany tzw. ustawy odległościo-
wej, łagodzący nieco restrykcje wprowadzonej w 2016 roku tzw. 
zasady 10H. Zgodnie z projektem, minimalna odległość nowej turbiny 
od zabudowań, albo nowych zabudowań od turbiny to 500 m, i może 
być to ustalone tylko na podstawie warunków z miejscowego planu 
zagospodarowania.  Rząd jednak nie był jednomyślny. Jak zadeklarowa-
ła potem Solidarna Polska, ministrowie z tej partii byli przeciwko, a 
sama SP zaproponuje jeszcze inne rozwiązanie – aby minimalna odle-
głości wyniosła nie 500 a 1000 m.  

Niemcy poratują się 
węglem, ale atom za-
mkną 
Bundestag przegłoso-
wał zmiany w prawie, 
dzięki którym elek-
trownie węglowe trafią 
do rezerwy mocy i w 
razie potrzeby będą 
mogły być wykorzysty-
wane, zamiast elek-

trowni gazowych. Celem przejściowych – jak się zarzeka niemiecki 
rząd – przepisów ma być maksymalna oszczędność gazu w obliczu 
znacznie zredukowanych dostaw z Rosji.  Jednocześnie niemiecki par-
lament odrzucił możliwość dłuższego korzystania z ostatnich trzech 
bloków jądrowych. Zgodnie z planem zostaną więc zamknięte z 
końcem roku, prawdopodobnie w samym środku zimowego kryzysu 
energetycznego. Dziurę po nich Niemcy zasypią więc węglem.  
Prąd na polskiej giełdzie drogi jak nigdy 
Ostatnie dni przyniosły na Towarowej Giełdzie Energii rekordy 
wszech czasów jeśli chodzi o ceny energii elektrycznej, zarówno na 
rynku spot, jak i terminowym. Rekordy na spocie, sięgające 1400 
PLN/MWh były głównie efektem niskich rezerw mocy w systemie 
przy oczekiwany, wysokim obciążeniu. A te z kolei to także efekt 
niskich zapasów węgla w elektrowniach. Na rynku terminowym pod-
stawowy kontrakt BASE na przyszły rok doszedł do 1560 PLN/
MWh, co jest w dużej mierze przełożeniem obaw o dostępność i 
ceny paliw. Sprzedawcy energii elektrycznej już przygotowują się do 
przerzucenia na klientów spodziewanych podwyżek. Największe pań-
stwowe spółki już złożyły do Prezesa URE wnioski o podwyżki taryf 
jeszcze w tym roku. Ceny taryfowane to dziś zaledwie 1/4 cen rynko-
wych na najbliższe miesiące.  W ofertach rynkowych, nietaryfowanych 
PGNiG już zaproponowało wzrost ceny o 300% jeszcze w tym roku. 
Z kolei pomysłem Taurona, który zaproponował odbiorcom na 
umowach z gwarancją utrzymania ceny drastyczną podwyżkę 
„opłaty handlowej” zainteresował się już UOKiK.  
Prąd z Ukrainy na Słowację 
Ukraina zaczęła eksportować energię elektryczną na Słowację. Udo-
stępnione na razie zdolności przesyłowe to 50 MW. Jednocześnie o tyle 
samo – ze 100 do 50 MW spadły udostępnione zdolności przesyłowe na 
połączeniu Ukraina-Rumunia. Możliwości eksportu do Rumunii poja-
wiły się kilka dni wcześniej. Zgodnie z decyzją ENTSO-E z końca 
czerwca, na razie całkowite możliwości ukraińskiego eksportu do obsza-
ru kontynentalnej Europy to właśnie 100 MW. Z czasem zdolności te 
mają rosnąć.  

18.07.2022 Niemieckie miasta  
weszły w tryb oszczędnościowy 

W obliczu coraz poważ-
niejszych konsekwencji 
kryzysu energetycznego w 
Niemczech, władze wielu 
miast są zmuszone do 
podjęcia poważnych decy-
zji. W części z nich za-
mknięte zostały baseny, a 
w innych dochodzi do 
ograniczenia ogrzewania i 
klimatyzacji w biurach 

Ogólnokrajowy kryzys energetyczny dotarł do wielu regionów Nie-
miec. Na przykład w Norymberdze konieczne było nawet zamknięcie 
dużej części krytych basenów w letnich miesiącach. Władze miasta 
uznały, że w obliczu sytuacji spowodowanej wojną w Ukrainie nie mają 
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innego wyjścia. W innych miastach również podejmowane są daleko 
idące decyzje. 

Niemieckie miasta wdrażają awaryjne scenariusze 
Burmistrz Norymbergi Christian Vogel powiedział, że "sytuacja jest 
poważna, dlatego musimy oszczędzać energię". W efekcie jasne jest 
także to, że konkretne oszczędności nie byłyby możliwe bez cięć i nie-
dogodności. Wiadomość o zamknięciu basenów wywołała spore poru-
szenie. Jako że korzystanie z tych miejsc pochłania sporą ilość energii, 
wyłączenie ich z użytku stało się kluczowe w celu zapewnienia pełnego 
magazynowania energii na zimowe miesiące. 
W Monachium kryte baseny w dalszym ciągu działają, ale doszło tam 
do obniżenia minimalnej temperatury w basenach zewnętrznych i 
krytych o 4-5 stopni Celsjusza. Miejskie zakłady użyteczności publicz-
nej zdradzają, że planowane są również dalsze kroki, których celem 
będzie jak największe ograniczenie zużycia energii. Nie wyklucza się 
także zamknięcia basenów. 
Plany dotyczące oszczędności zostały podjęte także w Berlinie. Tam-
tejsza Rada zdecydowała, biura dla członków parlamentu powinny 
być ogrzewane zimą tylko do 20 stopni, a nie do poprzednich 22 
stopni. Z drugiej strony, podczas gdy latem systemy klimatyzacyjne 
zapewniały temperaturę na poziomie 24-26 stopni (w zależności od 
temperatury zewnętrznej), w przyszłości będzie to 26-28 stopni. 
Niemcy wprowadzą zakaz instalowania ogrzewania gazowego 
W Niemczech od 2024 roku ma obowiązywać zakaz instalacji ogrze-
wania gazowego w nowych budynkach. Jak deklarują władze w Berli-
nie ma to pomóc w osiągnięciu celów dotyczących emisji CO2. Przy-
pomnijmy, że jeszcze niedawno gaz należał do ekologicznych źródeł 
energii 
Zakaz zakładania gazowych instalacji grzewczych od 2024 roku, nowe 
fundusze rządowe na renowację budynków i nowe budownictwo oraz 
przyjazne dla środowiska ogrzewanie komunalne to działania, którymi 
minister budownictwa Klara Geywitz i minister gospodarki Robert 
Habeck zamierzają poprawić ochronę klimatu w Niemczech. Projek-
ty, są według kręgów rządowych częścią nadzwyczajnego programu, 
który ma doprowadzić do redukcji emisji gazów cieplarnianych w sekto-
rze budowlanym. 
Rządowi Niemiec ostatnio nie udało się zrealizować celów klimatycz-
nych w zakresie budynków i transportu. Odpowiedzialne za nie mini-
sterstwa miały trzy miesiące na przedstawienie poprawek. 
W samym sektorze budowlanym do 2030 roku trzeba zaoszczędzić 
jeszcze 152 mln ton CO2 więcej niż dotychczas. Według źródeł rządo-
wych program nadzwyczajny wypełni tę lukę. Przede wszystkim chodzi 
o to, aby odnowić więcej domów i zapewnić dostawy ciepła bez paliw 
kopalnych oraz nadmiernego obciążenia finansowego dla obywateli. 
Ustawa o energetycznym stanie budynków ma zostać zmieniona w taki 
sposób, by od 2024 roku można było instalować tylko te systemy 
grzewcze, które wykorzystują co najmniej 65 procent energii odna-
wialnych. 
Systemy grzewcze na gaz będą zabronione, a wsparcie finansowe 
państwa ma się skupić na podniesieniu efektywności energetycznej 
budynków i ich renowacji. Resorty odpowiedzialne za program nadzwy-
czajny zamierzają też mocniej promować przestawienie sieci ciepłowni-
czych na energię odnawialną oraz ciepło z odpadów. Handlowcom będą 
oferowane szkolenia z zakresu instalacji pomp ciepła. 
Emisja szkodliwych dla klimatu gazów cieplarnianych w Niemczech 
wzrosła w ubiegłym roku o 4,5 procent. Tym samym wyznaczony na 
2020 rok cel zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 40 procent w 
porównaniu z rokiem 1990 nie został osiągnięty. W porównaniu długo-
terminowym emisje gazów spadły tylko o 38,7 procent. 
Tymczasem niemiecka organizacja ekologiczna Deutsche 
Umwelthilfe (DUH) wezwała do wprowadzenia tymczasowego ogra-

niczenia prędkości do 100 km/h jako elementu składowego nadzwy-
czajnego programu klimatycznego w transporcie. Zdaniem ekologów 
ograniczenie prędkości pozwoliłoby zaoszczędzić nawet 10 milionów 
litrów benzyny i oleju napędowego. Pod względem wpływu na klimat 
byłoby to o 9,2 mln ton CO2 mniej rocznie. 
Oprócz ograniczenia prędkości do 100 km/h na autostradach, poza 
terenem zabudowanym powinno obowiązywać ograniczenie prędko-
ści do 80 km/h, a w terenie zabudowanym do 30 km/h. 
Ekolodzy domagają się także, aby po wygaśnięciu pod koniec sierpnia 
biletu za 9 euro wprowadzony został bilet klimatyczny na kolej, 
autobus i tramwaj za 365 euro, który byłby ważny w całym kra-
ju. Zdaniem obrońców środowiska kolejnym natychmiastowym środ-
kiem ochrony klimatu byłby zakaz lotów na krótkich dystansach, jeśli 
do danego miasta można dotrzeć pociągiem w czasie krótszym niż pięć 
godzin. 

 
19.07.2022 Do końca sierpnia obowiązki prezesa 

Energa SA wykonuje Daniel Obajtek 
 

Prezes PKN Orlen Daniel 
Obajtek będzie wykony-
wał czynności Prezesa 
Zarządu Spółki Energa 
SA bez pobierania wyna-
grodzenia. 
Zarząd spółki Energa SA 
("Spółka") informuje, że 
Rada Nadzorcza Spółki w 
dniu 19 lipca 2022 roku 
postanowiła delegować 

Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Daniela Obajtka do czaso-
wego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki VII kadencji 
na okres od dnia 22 lipca 2022 roku do dnia 31 sierpnia 2022 roku. 
Pan Daniel Obajtek będzie wykonywał czynności Prezesa Zarządu 
Spółki bez pobierania wynagrodzenia. 
 

19.07.2022 Enea rozpoczyna proces wyboru  
wykonawcy bloków gazowo-parowych w  

Elektrowni Kozienice 

Zgodnie ze Strategią Rozwoju, Grupa Enea kontynuuje przygoto-
wania do realizacji projektu budowy bloków energetycznych w 
technologii CCGT na terenie Elektrowni Kozienice 
Powołana do realizacji inwestycji spółka Enea Elkogaz ogłosiła postę-
powanie w trybie dialogu konkurencyjnego. Koncepcja projektu zakłada 
dwa warianty inwestycji: budowę dwóch bloków, każdy o mocy ok. 
1100 MW lub trzech o jednostkowej mocy ok. 700 MW. Finalna 
decyzja zapadnie po analizie ekonomicznej, biznesowej oraz ocenie 
kluczowych elementów procesu wykonawczego przedstawionych w 
złożonych w postępowaniu ofertach i koncepcjach. 
Grupa Enea przygotowuje się do odejścia od wytwarzania energii z 
węgla na rzecz odnawialnych źródeł energii. Kierunek ten odzwier-
ciedlony jest w Strategii Rozwoju Enei. Konsekwentna transformacja 
Grupy zakłada również wykorzystanie technologii wytwórczych opar-
tych o gaz ziemny jako niskoemisyjne paliwo przejściowe wspierające i 
stabilizujące prace OZE. Bloki CCGT mają odtworzyć moc Elek-
trowni Kozienice, w której w perspektywie najbliższych lat zakoń-
czy się okres eksploatacyjny węglowych bloków klasy 200 MW. 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego będzie 
realizowane zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicz-
nych w trybie dialogu konkurencyjnego. Dialog konkurencyjny zostanie 
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przeprowadzony w trzech etapach, w podziale na części ogólne oraz 
branżowe. W trakcie postępowania do dialogu konkurencyjnego spółka 
Enea Elkogaz zakwalifikuje trzech Wykonawców zgodnie z kryteriami 
kwalifikacji i zapewni im szerokie badania inspekcyjne, w tym dostęp-
nej infrastruktury w miejscu budowy nowych jednostek. Enea Elkogaz 
planuje rozstrzygnięcie postępowania i podpisanie umowy w IV kwarta-
le 2023 r. 
Ostateczna decyzja o wyborze koncepcji zapadnie po analizach eko-
nomicznej, biznesowej oraz planowanego szczegółowo procesu tech-
nicznego. Obecnie, równolegle do prowadzonego postępowania, trwają 
uzgodnienia w zakresie przebiegu trasy przyłącza gazowego oraz jego 
podstawowych parametrów technicznych. 
 

21.07.2022 PKN ORLEN  
sfinalizuje fuzję z Grupą LOTOS 

Ak-

cjonariusze PKN ORLEN zdecydowaną większością 98,3% głosów 
wyrazili zgodę na połączenie z Grupą LOTOS 
Dzień wcześniej korzystną decyzję w tej sprawie podjęło prawie 
99% Akcjonariuszy Grupy LOTOS. To zamyka proces pozyskiwania 
zgód korporacyjnych i otwiera drogę do ostatniego kroku do finalizacji 
fuzji, czyli rejestracji połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
Finalizacja procesu uwolni synergie, które przełożą się na konkretne i 
wymierne korzyści dla obu spółek, ich Akcjonariuszy, klientów i pra-
cowników. Ważnym efektem fuzji będzie również skuteczne zwiększe-
nie niezależności energetycznej Polski, co ma olbrzymie znaczenie w 
kontekście trwającej wojny w Ukrainie. Zgodę na przeprowadzenie 
transakcji w oparciu o wynegocjowane środki zaradcze, a także na 
partnerów do ich realizacji wydała Komisja Europejska. 
Połączenie zostanie zrealizowane poprzez przejęcie Grupy LOTOS 
S.A. przez PKN ORLEN S.A. To oznacza, że w momencie przejęcia 
akcjonariusze Grupy LOTOS obejmą nowe akcje w podwyższonym 
kapitale zakładowym PKN ORLEN i staną się akcjonariuszami tej 
spółki. W wyniku fuzji PKN ORLEN i Grupy LOTOS udział Skarbu 
Państwa w połączonym koncernie wzrośnie do ok. 35%. Zakładając 
następnie połączenie z PGNiG, udział ten zwiększy się istotnie. 
Połączenie PKN ORLEN i Grupy LOTOS oraz docelowo PGNiG 
jest nierozerwalnie związane z bezpieczeństwem energetycznym 
Polski i całego regionu Europy Środkowej, w tym m.in. Litwy, Ło-
twy, Estonii, a także Czech i Słowacji. Fuzja oznacza budowę jednego 
silnego koncernu multienergetycznego z przychodami na poziomie po-
nad 250 mld zł rocznie, który będzie z powodzeniem prowadził działal-
ność biznesową na konkurencyjnym rynku i obsługiwał ok. 100 mln 
klientów w Europie, gwarantując im bezpieczeństwo dostaw paliw i 
energii. 
Fuzja oznacza także korzyści dla pracowników Grupy LOTOS, 
którzy zyskają nowe możliwości rozwoju zawodowego w silnym 
koncernie o międzynarodowej pozycji. Ponadto w ramach porozu-
mienia podpisanego w lipcu br. pomiędzy PKN ORLEN, Grupą 
LOTOS i Związkami Zawodowymi obu firm pracownikom Grupy 
LOTOS zapewniono m.in. 48-miesięczny okres obowiązywania gwa-
rancji zatrudnienia oraz 24-miesięczny okres utrzymania dotych-
czasowych warunków pracy i płacy, w tym w szczególności miejsca 
świadczenia pracy. 
W wyniku połączenia firm wzrośnie skala nakładów inwestycyjnych na 
rozwój poszczególnych segmentów biznesowych, które będzie tworzyć 
koncern multienergetyczny. Tylko w 2021 r. Grupa ORLEN przezna-
czyła na inwestycje rekordowe 9,9 mld zł, natomiast nakłady inwesty-
cyjne na ten rok wyniosą aż 15,2 mld zł, najwięcej w historii firmy. To z 
kolei przełoży się na wzrost wpływów odprowadzanych przez koncern 
do budżetu państwa. W 2021 r. PKN ORLEN wpłacił do budżetu z 
tytułu różnych opłat i podatków prawie 35,5 mld zł. Łącznie od 2018 
r. do 2021 r. było to ok. 143 mld zł. 

21.07.2022 Hiszpania, Portugalia i Grecja  
odrzucają propozycję Komisji Europejskiej 

Rządy Hiszpanii i Portugalii odrzuciły w czwartek propozycję Ko-
misji Europejskiej w sprawie ograniczenia zużycia gazu ziemnego z 
powodu kryzysu energetycznego i groźby odcięcia dostaw tego su-
rowca z Rosji. Władze KE wezwały w środę państwa członkowskie 
UE do ograniczenia konsumpcji gazu o 15 procent 
W rozmowie z rozgłośnią Cadena SER minister ds. ekologii i demo-
grafii Teresa Ribera zapowiedziała, że władze Hiszpanii nie będą 
zmuszać obywateli do “ustawienia termostatów na określony po-
ziom". Będziemy ich prosić, ale nie będziemy nikogo zmuszać do 
oszczędzania - stwierdziła Ribera. Minister zaznaczyła, że przedsta-
wiony 20.07.2022 r. przez KE plan redukcji gazu o 15 proc. przez 
członków UE w okresie pomiędzy sierpniem 2022 r. a marcem 2023 
r. nie był z rządem Hiszpanii wcześniej konsultowany. 
Propozycja KE  została odrzucona również przez portugalski 
rząd. Jesteśmy jej całkowicie przeciwni - powiedział sekretarz stanu 
ds. środowiska i energii Joao Galamba w rozmowie z tygodnikiem 
“Expresso". Polityk dodał, że władze Portugalii nie zamierzają 
wdrażać planu KE, “aby nie pozbawić kraju energii elektrycznej". 
Informację o nieakceptacji tej oferty KE przekazał 21.07.2022 r. rzecz-
nik rządu w Atenach, Janis Oikonomu.  "70 proc. gazu ziemnego 
importowanego przez Grecję jest zużywana do produkcji prą-
du, jakiekolwiek ograniczenie uderzyłoby w gospodarstwa domowe i 
przedsiębiorstwa" - powiedział z kolei minister energii Kostas  
Skrekas. Skrekas dodał, że grecki rząd już wyraził sprzeciw wobec 
propozycji KE oraz podjął wszelkie niezbędne kroki, by zapewnić 
krajowi zapasy gazu ziemnego. 
 

22.07.2022 Grupa PGE okresowo ograniczyła  
produkcję energii z kilku bloków energetycznych 

 
Ograniczenie produk-
cji energii ze źródeł 
konwencjonalnych 
związane jest ze zwięk-
szeniem wytwarzania 
ze źródeł odnawial-
nych - poinformowała 
Grupa PGE w me-
diach społecznościo-
wych 
"Ze względu na zwięk-

szoną produkcję energii ze źródeł odnawialnych, czego konsekwencją 
jest zmniejszone zapotrzebowanie na energię elektryczną ze źródeł 
konwencjonalnych, Grupa PGE okresowo ograniczyła produkcję 
energii z kilku bloków energetycznych" - napisała Grupa PGE na 
Twitterze. 
Jak wyjaśnia PGE, te nieznaczne zaniżenia mocy zostały uzgodnione 
wcześniej z operatorem systemu energetycznego (Polskie Sieci Elek-
troenergetyczne). PGE zapewnia jednocześnie, że moc tych bloków 
może w dowolnym momencie zostać zwiększona, jeżeli operator 
zgłosi taką dyspozycję. 
Jednocześnie 21.07.2022 r. komunikat opublikowały Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne (PSE) 
PSE uspokajają, że krajowy system odpowiedzialny za produkcję i 
dostarczanie prądu pracuje stabilnie. Zapewniają, że zachowana jest 
odpowiednia rezerwa. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na 
energię i problemami z podażą rosną obawy o wydolność systemu. 
Fala upałów przechodząca przez Polskę wywołuje wzmożone zapo-
trzebowanie na prąd. Jego produkcja w związku z kryzysem i bra-
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kiem węgla jest w ostatnich dniach utrudniona. Niektórzy eksperci 
rynkowi wskazują na dodatkowy problem z wyłączeniem części 
bloków energetycznych i sugerują, że system energetyczny jest bli-
sko granicy możliwości. 
Na te spekulacje reaguje główny operator systemu przesyłowego — 
firma PSE. To ona odpowiada za ruch sieciowy w systemie przesyło-
wym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo 
funkcjonowania tego systemu. "Krajowy System Elektroenergetyczny 
pracuje stabilnie" — poinformowali przedstawiciele PSE. Według 
aktualnych analiz w najbliższych dniach nie powinny wystąpić pro-
blemy z bilansowaniem systemu. "Krajowy System Elektroenerge-
tyczny pracuje stabilnie, zachowana jest także odpowiednia rezerwa w 
jednostkach wytwórczych. PSE na bieżąco monitorują pracę KSE" — 
wskazały PSE w mediach społecznościowych. 
 

22.07.2022 Kluczowy partner technologiczny  
wycofał się z projektu polskiej Izery 

Niemiecka firma EDAG Engineering przestała być integratorem 
technicznym projektu W 2019 r. spółka ElectroMobility Poland 
(EMP) ogłosiła podpisanie umowy z polskim odziałem niemieckiej 
firmy EDAG Engineering wyspecjalizowanej m.in w optymalizacji 
procesów produkcji. 
Na mocy porozumienia EDAG stał się tzw. integratorem technicz-
nym projektu, czyli odpowiadał za m.in za koordynację produkcji, 
negocjacje z poddostawcami oraz - co niezwykle istotne - wybór 
dostawcy platformy dla Izery. Niedługo po ogłoszeniu nawiązania tej 
współpracy upubliczniono kolejne plany w tym te dotyczące budowy 
fabryki i daty rynkowej premiery auta, którą wyznaczono do 2024 r. 
W późniejszym czasie innej niemieckiej firmie - Durr Systems - po-
wierzono logistykę produkcji. Pojawił się też tzw. inwestor zastępczy 
- polska spółka Prochem, która ma załatwić pozwolenia na budowę i 
w przetargu wyłonić wykonawcę prac budowlanych. 
Jak donosi portal Interia Moto, EDAG właśnie wycofał się z projek-
tu. Powodem miało być nałożenie się kompetencji. "W ramach podpisa-
nej w 2019 r. umowy to polski oddział niemieckiego EDAG miał organi-
zować produkcję. Rola Durr Systems i Prochemu nie jest tożsama z tym, 
co ustalono w umowie z EDAG Engineering Polska. Współpraca z tymi 
podmiotami nie wyklucza się wzajemnie. Nie mniej mogę potwierdzić, że 
EDAG nie jest już integratorem technicznym projektu Izera" - powie-
dział w rozmowie z Interią Paweł Tomaszek, dyrektor ds komunika-
cji i rozwoju biznesu EMP. 
Cytowany przez Interię rzecznik EMP twierdzi, że rozstanie z firmą 
EDAG jest zgodne z planem, bo Izera na różnych etapach rozwoju 
ma mieć innego integratora. "Wyłonimy go w ramach standardowego 
postępowania, w którym będzie mógł wziąć udział również EDAG Engi-
neering" - powiedział Interii Paweł Tomaszek. Jak na razie nie zmie-
niona została data wprowadzenia Izery na rynek. Aktualny pozosta-
je rok 2024. 
 
Czy to realne? 
Trudno w to uwierzyć, nawet pomijając kryzys w motoryzacji związa-
ny z niską dostępnością półprzewodników oraz dynamicznie rosnące 
ceny surowców. Cały czas nie ma fabryki. Mimo ekspresowo przyjętej 
specustawy, która ma ułatwić jej budowę (w Jaworznie), do dziś EMP 
nie jest nawet właścicielem gruntów, na których ma stanąć. Rozmowy w 
tej sprawie wciąż trwają. Cały czas nie wiadomo także kto dostarczy 
platformę, na której spocznie Izera. 
Zgodnie z komunikatami EMP dostawca jest już wybrany, ale wciąż 
trwają negocjacje dotyczące warunków współpracy. Całkowity koszt 
rozpoczęcia produkcji szacuje się na 5 mld zł. 
 

25.07.2022 Enea: uwaga na fałszywe  
SMS-y i e-maile 

Klienci Enei informują o otrzymywaniu podejrzanych wiadomości 
SMS i e-maili, w których oszuści podszywają się pod sprzedawców 
energii, próbując wyłudzić pieniądze, dane osobowe lub bankowe. 
Enea apeluje o ostrożność i prosi klientów o zgłaszanie otrzymywa-
nych fałszywych informacji. 
Cyberprzestępcy działają w oparciu o profesjonalnie przygotowane 
kampanie z wykorzystaniem systemów IT. Wysyłają wiadomości SMS 
oraz e-maile, w których informują np. o rozpoczęciu postępowania 
egzekucyjnego, niedopłacie za fakturę lub nieuregulowaniu należno-
ści, grożąc demontażem licznika. W fałszywych wiadomościach znaj-
duje się link do płatności elektronicznych. Skorzystanie z niego oznacza 
przekazanie oszustom danych do logowania, które wykorzystane zosta-
ną do kradzieży pieniędzy.    
Enea nigdy nie wysyła linków do płatności! 
Enea apeluje o szczególną ostrożność, nieklikanie w podejrzane linki i 
niewpłacanie pieniędzy na numery kont rozsyłanych w fałszywych wia-
domościach e-mail i SMS. Spółka informuje, że w korespondencji przy-
pominającej o terminie zapłaty czy zaległościach w płatnościach nie 
wysyła swoim klientom linków kierujących do płatności elektronicz-
nych. W komunikatach przesyłanych przez Eneę  znajduje się indywidu-
alny numer konta, na które klient powinien uregulować zaległości. Stan 
rozliczeń z Eneą można zweryfikować w bezpieczny sposób na elek-
tronicznym koncie klienta w eBOK, korzystając ze zdalnych kana-
łów (czat, e-mail) lub kontaktując się z infolinią 611 111 111. 
Zgłoś oszustwo! Chroń siebie i innych 
Klienci Enei mogą zgłaszać podejrzane wiadomości na ad-
res cert@enea.pl, załączając zrzut ekranu lub treść otrzymanego komu-
nikatu. Informacje klientów o otrzymanych fałszywych wiadomo-
ściach są przekazywane przez spółkę organom ścigania i instytu-
cjom właściwym w zakresie nadużyć w cyberprzestrzeni. 
 

25.07.2022 Nowoczesne samochody elektryczne od 
Fundacji Enea trafią do pięciu Komend Policji z 

terenu działania Grupy Enea 
 

Fundacja Enea przekaże 
pięć nowych samochodów 
elektrycznych do wspar-
cia działań operacyjnych 
Policji. Będą z nich korzy-
stać funkcjonariusze z 
Poznania, Wałcza, Tu-
choli, Gryfina i Strzelna. 
Pierwszy samochód został 
przekazany w Poznaniu i 
zasili flotę Komisariatu 
Policji Poznań – Grun-
wald. 

Nowoczesne, ekonomiczne i przyjazne dla środowiska elektryczne 
pojazdy są nieodpłatnie przekazywane Policji przez Fundację Enea. 
To element działań biznesu na rzecz promocji celów zrównoważonego 
rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu, w realizację któ-
rych aktywnie zaangażowana jest Grupa Enea. Pojazdy nie emitują 
do atmosfery spalin i dwutlenku węgla, są bezpieczne, zapewniają dłuż-
sze bezawaryjne użytkowanie i wygodę w codziennej eksploatacji. 
"Bezpieczeństwo i odpowiedzialność to wartości, którymi kierujemy się 
w codziennej pracy w Grupie Enea. Od wielu lat wspieramy inicjatywy 
społeczne, których celem jest budowanie poczucia odpowiedzialności 
za środowisko, dbanie o bezpieczeństwo wspólnot lokalnych i edukacja 
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w kluczowych dla rozwoju społecznego obszarach. Jesteśmy firmą 
odpowiedzialną społecznie, dlatego każde działanie zmierzające do 
poprawy jakości życia lokalnej społeczności, a także wspierające insty-
tucje zaufania publicznego, do których należy właśnie Policja, jest dla 
nas niezwykle istotne. Cieszę się, że te nowoczesne, przyjazne środowi-
sku pojazdy przez wiele lat będą służyć funkcjonariuszom z komend 
rozlokowanych na terenie działania Grupy Enea"– powiedział Paweł 
Majewski, prezes Enei S.A.  

"Staramy się ciągle modernizować nasze komendy i wyposażenie poli-
cjantów. Chcemy, żeby sprzęt wykorzystywany w codziennej służbie 
przez naszych funkcjonariuszy był nowoczesny i wysokiej jakości. 
Elektromobilność jest jednym z ważnych dla nas kierunków rozwoju. 
W naszej pracy pojazdy są jednym z podstawowych narzędzi wykorzy-
stywanych do tego,  żeby szybko i skutecznie działać. Radiowozy z na-
pędem elektrycznym to także czystsze powietrze w centrach dużych 
miast. Jestem wdzięczny Fundacji Enea, że przekazała poznańskim 
policjantom samochód elektryczny. To ważny gest także dla mieszkań-
ców naszego miasta, ich komfortu i bezpieczeństwa. Liczę na to, że 
nasza współpraca będzie kontynuowana w innych ciekawych projek-
tach" – powiedział nadinsp. Piotr Mąka, Komendant Wojewódzki 
Policji w Poznaniu. 
Przekazane przez Fundację Enea samochody elektryczne są nieoznako-
wane i będą służyły jako pojazdy wsparcia operacyjnego w pięciu loka-
lizacjach. E-Corsy są wyposażone w baterię o pojemności 50 kWh, 
silniki rozwijają moc 136 KM. Na pełnym naładowaniu akumulato-
rów auta są w stanie pokonać blisko 330 km, a zużycie energii w 
cyklu mieszanym wynosi 16,8 kWh/100 km. Samochody posiadają 
wiele nowoczesnych systemów bezpieczeństwa (ABS, ESP, wspomaga-
nie hamowania, kamerę cofania, czujniki parkowania), a także system 
rekuperacji, czyli odzyskiwania energii podczas hamowania. 
 

26.07.2022 Francja zapowiada przepisy  
zmuszające do oszczędzania energii elektrycznej 

 
Francuska minister 
transformacji ener-
getycznej Agnes 
Pannier-Runacher 
zapowiedziała w 
niedzielę wprowa-
dzenie przepisów, 
które zobowiążą 
firmy do oszczędza-
nia energii. Za pozo-
stawianie otwartych 
drzwi w sklepach 

klimatyzowanych grozić będzie do 750 euro mandatu. 
Właściciele sklepów będą też musieli wyłączać reklamy świetlne 
między godziną 1 a 6 rano, z wyjątkiem lokali znajdujących się na 
lotniskach i dworcach. 
Pannier-Runacher powiedziała w wywiadzie dla gazety "Journal du 
Dimanche", że pozostawianie otwartych drzwi w klimatyzowanych 
sklepach powoduje zwiększenie zużycia energii o 20 proc. i "jest 
absurdalne". Rząd zamierza przeprowadzić kampanię informacyjną 
adresowaną do handlowców, a następnie wprowadzić za pozosta-
wianie otwartych drzwi mandaty do 750 euro. 
Prezydent Emmanuel Macron w dniu narodowego święta Francji, 14 
lipca, powiedział, że "Rosja używa gazu i ropy jako broni, Francuzi 
muszą więc uniezależnić się od rosyjskich dostaw i przygotować na 
niedobory energii. Firmy, administracja publiczna i obywatele muszą 
zacząć oszczędzać energię" - podkreślił. 

26.07.2022 Co dalej z emeryturami stażowymi? 

Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda 
zabrał głos w sprawie emerytur stażowych nawiązując do wypowie-
dzi szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego. 
"Na emerytury stażowe trzeba będzie jeszcze trochę poczekać" – po-
wiedział Jarosław Kaczyński, prezes PiS, na spotkaniu w Koninie. 
"Miejscem rozmowy o emeryturach jest Sejm i komisja polityki spo-
łecznej, a nie wiece wyborcze. Oczekujemy natychmiastowego odmro-
żenia prac nad naszym projektem i rozpoczęcia procedowania projektu 
prezydenckiego" – powiedział Piotr Duda, odnosząc się do wystąpienia 
lidera partii rządzącej. 
Podczas spotkania z członkami i sympatykami PiS w Koninie, które 
miało miejsce 24 lipca, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław 
Kaczyński odpowiadając na pytanie o emerytury stażowe, stwier-
dził: "Ja rozumiem, że jest zniecierpliwienie, ale w tej sprawie będzie 
trzeba jeszcze trochę poczekać" Odnosząc się do samej istoty problemu, 
powiedział również: "Czas zacząć od tego, jaki procent PKB przezna-
czamy na emerytury. To jest wysoki procent i zwiększanie tego, żeby 
pewna grupa ludzi – mówię tu np. o paniach pięćdziesiąt kilka lat – 
miała już w istocie drugą pensję. Bo to nie jest tak, że ci ludzie nie 
chcą pracować. Chcą mieć po prostu drugą pensję. A nas po prostu 
musi być na to stać. Ja oczywiście wiem, że są takie przypadki, gdzie 
jest bardzo ciężka praca fizyczna – w szczególności dla kobiet zaczyna-
jących już od jakiegoś wieku – jest trudna, wręcz niemożliwa. To sza-
nuję i pracujemy nad tym rozwiązaniem" – mówił również. Jarosław 
Kaczyński nawiązując do postulatu sierpnia 1980 roku i roli Lecha 
Kaczyńskiego w ich tworzeniu, stwierdził jednoznacznie, że wszyst-
kiego nie da się zrobić od razu. 
Na wypowiedź prezesa PiS zareagował Piotr Duda, szef Solidarno-
ści: "Nie zgadzam się z argumentem, że problemem jest możliwość 
dorabiania przez emerytów stażowych. Oni – jak nikt w Polsce – swoje 
emerytury już wypracowali i nikt nikomu nie robi tu łaski" – powie-
dział lider Związku. Przypomniał Jarosławowi Kaczyńskiemu, że 
zgodnie z projektem Solidarności warunkiem skorzystania z emery-
tury stażowej jest wykazanie odpowiedniej wysokości zgromadzone-
go kapitału, w Polskim Ładzie funkcjonują też zachęty podatkowe 
dla dłuższej aktywności. "Nie wolno dyskryminować jednych emery-
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tów, a innych preferować. Wszyscy, którzy osiągnęli uprawnienia, 
mogą dorabiać, dlaczego nie mieliby stażowi. Ponadto funkcjonują 
zwolnienia podatkowe dla osób pracujących po osiągnięciu uprawnień 
emerytalnych. Trzeba je rozszerzać. To jest właściwa droga, a nie dys-
kryminacja ograniczeniami". 
Piotr Duda wypomniał również niedotrzymanie uzgodnień z  
prezesem PiS w tej sprawie. 
"To nie jest tylko kwestia postulatu sierpniowego, ale przede wszyst-
kim naszych własnych ustaleń, szczególnie tych z maja 2015 r. Pod-
czas wyborów prezydenckich, gdzie Jarosław Kaczyński osobiście wy-
raził aprobatę na zapisanie w umowie z kandydatem na prezydenta 
Andrzejem Dudą emerytur stażowych". Szef Solidarności ostro skry-
tykował zamrożenie prac w sejmowej komisji polityki społecznej 
nad obywatelskim projektem Solidarności o emeryturach stażo-
wych, które po pierwszym czytaniu od wielu miesięcy zalegają w 
zamrażarce." Miejscem debaty nad emeryturami stażowymi jest komi-
sja sejmowa, a nie wiece partyjne. Oczekujemy natychmiastowego 
odmrożenia prac nad naszą ustawą, jak również rozpoczęcia procedo-
wania ustawy prezydenckiej, która nawet nie miała jeszcze pierwszego 
czytania". 
Przewodniczący jeszcze raz przypomniał swoją niedawną wypowiedź 
radiową, aby PiS nie szukał sobie wroga w Solidarności i w imię do-
tychczasowej wiarygodności wywiązał się ze swoich zobowiązań. 
Sprzeciwił się również przeciąganiu tego tematu w czasie. "Prezes Ka-
czyński mówi, że na emerytury stażowe trzeba będzie jeszcze poczekać. 
Nie – my dłużej czekać nie będziemy" A do posłów związanych z Soli-
darnością powiedział: "Oczekuję od posłów wywodzących się z Soli-
darności większej aktywności na rzecz emerytur stażowych. W pierw-
szej kolejności odmrożenia sejmowych prac nad obywatelską ustawą, 
która jest już po pierwszym czytaniu."  

W sprawie emerytur stażowych 27 lipca 2022 r. P.Duda skierował 
też list do Marszalek Sejmu Elżbiety Witek. W liście wyraził oburze-
nie mrożeniem prac nad obywatelskim projektem ustawy o emery-
turach stażowych. Upomniał się również o projekt prezydencki w 
tej sprawie, który nie miał nawet pierwszego czytania, mimo że 
wpłynął do Sejmu 8 miesięcy temu.                                                    

„To niezrozumiałe i sprzeczne z dotychczasowymi standardami stoso-
wanymi przez Prawo i Sprawiedliwość. Również niezrozumiałe i obu-
rzające jest niepodejmowanie prac nad projektem prezydenckim, który 
wpłynął do Sejmu 14 grudnia 2021 r. To już blisko 8 miesięcy!”        
Na koniec Przewodniczący Solidarności zwrócił się o pilne konty-
nuowanie prac nad emeryturami stażowymi.                                 
„Proszę o pilne odblokowanie prac nad projektem Solidarności, o 
pilne procedowanie projektu prezydenckiego, tak aby były one punk-
tem wyjścia do wypracowania możliwie najlepszego rozwiązania kwe-
stii emerytur stażowych”. I dodał: „Jesteśmy otwarci na dialog, tylko 
ten dialog musi się toczyć”. 

26.07.2022 
Wniosek o 

skrócenie czasu 
pracy  

podczas  
upałów. 

Coraz częstsze wy-
stępowanie upałów 

powyżej 30 * C skłoniło  nas do wystosowała pisma w tej sprawie do 
Spółek GK Enea: 
„Wnioskujemy o podjęcie decyzji skracającej czas pracy dla wszystkich 
pracowników pracujących na zewnątrz oraz w pomieszczeniach pozba-
wionych klimatyzacji, w przypadku, kiedy temperatura zewnętrzna 
(mierzona) w cieniu, przekracza 30° Celsjusza.  
Praca podczas upałów (w sugerowanych warunkach jest obiektywnie 
niemożliwa bez negatywnych skutków zdrowotnych) zarówno, dla pra-
cowników fizycznych, jak i biurowych.  
W Podsumowaniu. W związku z coraz częstszym występowaniem nie-
spotykanych wcześniej upałów w naszym kraju, wnosimy o pilne roz-
poczęcie prac nad zmianami w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pra-
cy tak, aby umożliwić automatyczne skrócenie czasu pracy, jeśli tempe-
ratura zewnętrzna przekracza 30° Celsjusza, mierzona w cieniu.  
Zdolności psychofizyczne pracowników, które są niezbędne do prawi-
dłowego wywiązywania się ze swoich zadań i obowiązków, podczas 
skrajnych upałów, ulegają znacznemu pogorszeniu. Jest to szczególnie 
niebezpieczne w czasie pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych 
i może skutkować licznymi wypadkami przy pracy”. 
 

26.07.2022 Bartosz Zmarzlik  
odchodzi ze Stali Gorzów. 

Tej wiadomości kibice Stali Gorzów nigdy nie chcieli usłyszeć-
”Bartosz Zmarzlik potwierdził, że po zakończeniu sezonu zmienia 
barwy klubowe.” 

Szanowni Państwo, Drodzy Kibice, 
Od kilkunastu dni w mediach możecie przeczytać sporo plotek na temat 
mojej przyszłości. Pomimo tego, że sezon 2022 trwa i nie zakończyła 
się jeszcze runda zasadnicza, chciałbym żebyście usłyszeli wyjaśnienia 
bezpośrednio ode mnie.  
Do 31 października 2022 roku mam ważny kontrakt w Stali Gorzów i 
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mogę Was zapewnić, że wypełnię go do końca z największą staranno-
ścią i profesjonalizmem. Na dziś pewne jest jednak to, że w sezonie 
2023 nie będę zawodnikiem gorzowskiej Stali. Decyzja została podjęta 
po głębokich przemyśleniach i na pewno nie jest pochopna. Spędziłem 
w Gorzowie 11 niesamowitych lat, podczas których wspólnie świętowa-
liśmy 8 medali w lidze. Gorzów to mój dom i nic tego nie zmieni. 
Wiem, że na pewno wielu z Was w tej chwili jest mocno zszokowanych 
i targają Wami różne emocje, ale...  
Nie odchodzę dla pieniędzy. One nigdy nie były najważniejsze w moim 
życiu. Po tylu wspaniałych latach, w których z dumą nosiłem i noszę 
nadal żółto-niebieskie barwy, poczułem, że doszedłem do ściany i aby 
móc iść dalej, osiągać jeszcze więcej, coś muszę zmienić. Kilka osób w 
komentarzach podawało argument, że na pewno powiem, że muszę się 
rozwijać i nikogo to nie przekona. Mam nadzieję, że będzie inaczej. 
Każdy człowiek potrzebuje co jakiś czas kolejnych bodźców, aby iść 
dalej. Stojąc w miejscu, cofamy się, a ja nie chcę się cofać. Chcę spró-
bować czegoś innego, chcę mieć poczucie, że zrobiłem w życiu wystar-
czająco dużo, by nie zawieść samego siebie.  
W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować za wszystko Zarzą-
dowi oraz Sztabowi szkoleniowemu Stali Gorzów. Przez te wszystkie 
sezony czułem Wasze ogromne wsparcie. To dzięki Wam jestem w tym 
miejscu, w tym momencie kariery. Zawsze z dumą noszę opaskę kapi-
tańską, która znaczy dla mnie bardzo dużo. Na prawdziwe pożegnanie 
przyjdzie jednak czas po sezonie, chcę to zrobić godnie.  
Naturalnie, równie mocno chcę podziękować Wam, Kibicom za wszyst-
kie wiadomości, które pisaliście do mnie w ostatnim czasie. Wbrew 
niektórym opiniom, czytam je dość dokładnie i wielokrotnie jestem nimi 
poruszony. Startować dla Was to niezwykła duma i zaszczyt. Jestem 
dozgonnie wdzięczny za Wasz doping, za wiarę, za miliony zdjęć i 
uśmiechów, dzięki którym robiło się po prostu cieplej na sercu. Może to 
oklepane, ale... nie mówię żegnam, lecz do zobaczenia. Bo mam nadzie-
ję, że jeszcze nie raz nasze drogi przetną się na żużlowym szlaku. Stara-
łem się Was nigdy nie zawieść... liczę, że teraz Wy nie zawiedziecie 
mnie. 
Pamiętajcie, że cały czas mamy do wykonania WSPÓLNIE ciężką pra-
cę. Za chwilę Play-Off w PGE Ekstralidze i mam głęboką nadzieję, że 
RAZEM powalczymy o medale. Mocno liczę na to, że po tym, co wła-
śnie przeczytaliście chociaż trochę zrozumiecie moją decyzję. W tym 
miejscu obiecuję, że zarówno JA, jak i cała DRUŻYNA zrobimy 
wszystko, aby pojechać jeszcze w tym sezonie 7 meczów. Nic się nie 
zmienia, zawsze daję z siebie 100% i nie inaczej będzie w najważniej-
szych spotkaniach.  
Bartosz Zmarzlik 

 

27.07.2022 UE polityka 
oszczędzania gazu.  

Ministrowie krajów Unii Euro-
pejskiej odpowiedzialni za spra-
wy energii osiągnęli porozumie-
nie polityczne ws. zmniejszenia 
zapotrzebowania na gaz przed 
nadchodzącą zimą. W ramach 

bezpieczeństwa energicznego w UE państwa zgodziły się na zmniej-
szenie zapotrzebowania o 15 proc. 
W Brukseli odbyło się nadzwyczajne spotkanie ministrów energii 
państw Unii Europejskiej. 
Tematem była m.in. propozycja Komisji Europejskiej zakładająca 
obowiązkową redukcję zużycia gazu w przypadku sytuacji kryzyso-
wej w UE związanej z dostawami błękitnego paliwa. 
Jak informuje Reuters, po około 2 godzinach osiągnięto porozumienie. 
„To nie była misja niemożliwa! Ministrowie osiągnęli porozumienie 
polityczne w sprawie zmniejszenia zapotrzebowania na gaz przed nad-
chodzącą zimą”, napisała na Twitterze czeska prezydencja. 
Z nieoficjalnych informacji wynika, że wprowadzono zasadę, że unijne 
kraje ograniczą tej zimy zużycie gazu o 15 procent. To ograniczenie 
ma obowiązywać od 1 sierpnia do 31 marca przyszłego roku. Ogra-
niczenie będzie jednak tylko dla chętnych. Kraje, które nie są tym 
zainteresowane, nie będą musiały tego robić. 
To dotyczy na przykład Polski. Nasz rząd na narzucenie nam ograni-
czeń się nie zgodził. Jak argumentowała minister Anna Moskwa, my 
przezornie wypełniliśmy nasze magazyny w stu procentach i nie 
daliśmy się wyprowadzić Rosji na manowce - jak na przykład Niem-
cy. Niektórzy unijni politycy nazwali postawę Polski brakiem  
solidarności europejskiej. 
„Propozycja jest neutralna dla Polski”, podkreśliła minister Moskwa. 
Jak dodała, chce, by żadne państwo UE nie było zmuszane do ograni-
czania zużycia gazu. „Nie możemy rozmawiać o bezpieczeństwie 
energetycznym na zasadzie wymuszonych rozwiązań”, wskazała. 

Ograniczenia w zużyciu gazu mają pozwolić poradzić sobie bez rosyj-
skiego surowca, którego Kreml wysyła na Zachód coraz mniej, próbując 
tym samym zmusić Niemców, Francuzów czy Hiszpanów do zdjęcia 
sankcji nałożonych na Putina za inwazję na Ukrainę. 
Już 12 krajów UE stanęło w obliczu całkowitego lub częściowego 
odcięcia dostaw rosyjskiego gazu, a przewodnicząca Komisji Euro-
pejskiej Ursula von der Leyen ostrzegła, że całkowite odcięcie do-
staw jest „prawdopodobnym scenariuszem”. 
Rozwiązaniem ma być magazynowanie gazu przez kraje członkowskie 
UE. Według Komisji Europejskiej poziom wypełnienia magazynów 
gazu wynosi obecnie 64 proc., a dostawy gazu z innych źródeł wzro-
sły o 75 proc. w porównaniu do ubiegłego roku. 
Nadal jednak są kraje członkowskie, które mają wiele do zrobienia, aby 
osiągnąć cel UE, jakim jest wypełnienie magazynów gazu do co naj-
mniej 80 proc. przed 1 listopada br. 
Jak informowała kilka dni temu „Rzeczpospolita”, Polskie magazyny 
są wypełnione w 98 proc., jednak zabezpieczają tylko 14,4 proc. 
rocznych potrzeb Polski. 
Według „Rz”, najlepiej wygląda sytuacja na Łotwie. Podziemne 
magazyny gazu w całej Unii są dziś zapełnione w 65 proc., co zabez-
piecza 17,5 proc. popytu rynku Wspólnoty na gaz. Najtrudniejsza 
sytuacja jest w Bułgarii, Chorwacji, Belgii i we Włoszech. 
  

28.07.2022 Fotowoltaika -tykający problem. 

W Polsce mamy już milion instalacji fotowoltaicznych. Wiele osób 
cieszy się, że dzięki nim ma tani prąd, ale wiedzy na temat bezpieczeń-
stwa ich użytkowania nadal brakuje. Niekiedy montażem paneli foto-
woltaicznych w ostatnich latach także zajmowali się nowicjusze. Efekty 
mogą być tragiczne, bo dochodzi do pożarów. Jak należy wówczas  
postępować?  
Co każdy właściciel fotowoltaiki powinien o niej wiedzieć? Zapytali-
śmy o to eksperta, który na co dzień zajmuje się szkoleniem strażaków. 
Popularność fotowoltaiki rośnie na całym świecie. Energia ze słońca 
przynosi także duże oszczędności. Jednak w związku z rosnącą liczbą 
nowych instalacji, rośnie też ryzyko ich pożarów. Powód? Często 
zajmują się tym firmy bez doświadczenia. 
Na świecie temat stał się głośny m.in. dwa lata temu, gdy sieć super-
marketów Walmart oskarżyła Teslę o wadliwe wykonanie fotowol-
taiki na dachach sklepów sieci. Przedsiębiorstwo wniosło pozew prze-
ciwko Tesli po serii pożarów. Sieć domagała się odszkodowania 
i usunięcia instalacji fotowoltaicznych z dachów sklepów. Ostatecznie 
wycofała jednak pozew, bo firmy doszły do porozumienia. 
W Polsce również coraz częściej dochodzi do pożarów fotowoltaiki. 
Trzy lata temu zapalił się dach urzędu miasta w Raciborzu. Strażacy 
ustalili, że przyczyną pożaru było zaprószenie ognia podczas montażu 
paneli fotowoltaicznych. 
Z kolei w czerwcu 2021 r. w wielkim pożarze w Nowej Białej 
w Małopolsce spłonęło lub zostało uszkodzonych 25 domów i 50 
obiektów gospodarczych. W tym wypadku również przyczyną pożaru 
było zapalenie się instalacji fotowoltaicznej na dachu. 
Pożary fotowoltaiki – wciąż nie ma dokładnych szacunków 
Jak pożary fotowoltaiki wyglądają na tle statystyk? Według danych 
Komendy Głównej Straży Pożarnej, w ubiegłym roku w Polsce do-
szło średnio do ponad 33 tys. pożarów, w których zginęło blisko 516 
osób. Zdaniem ekspertów pożar instalacji w tej liczbie stanowi niewiel-
ki odsetek. Eksperci mówią jednak, że trudno o dokładne szacunki, bo 
często jest problem z ustaleniem głównej przyczyny pożaru. 
Na świecie domy z fotowoltaiką są specjalnie oznakowane 
Jak w praktyce wygląda gaszenie takiego pożaru? Dariusz Surmacz, 
rzecznik prasowy Komendy Państwowej Straży Pożarnej 
w Gorlicach tłumaczy, że niezbędne jest do tego odpowiednie prze-
szkolenie. 
Nasz rozmówca jednocześnie przyznaje, że informacja o tym, że pali 
się budynek z fotowoltaiką na dachu, dociera do strażaków często 

(Ciąg dalszy ze strony 14) 

(Ciąg dalszy na stronie 16) 

str. 15 / Pod Napięciem / 241  / 7 / 2022  

https://www.money.pl/gospodarka/ciemne-strony-energii-ze-slonca-instalacje-zbyt-czesto-6647073411382080a.html
https://www.money.pl/gospodarka/po-pozarze-w-nowej-bialej-beda-zmiany-w-przepisach-budowlanych-6652666778184640a.html
https://www.money.pl/gospodarka/po-pozarze-w-nowej-bialej-beda-zmiany-w-przepisach-budowlanych-6652666778184640a.html


zbyt późno, zazwyczaj w momencie, gdy już jadą do pożaru.  
Według niego dużym ułatwieniem dla strażaków jest odpowiednie 
oznakowanie domu, w którym znajduje się instalacja  
fotowoltaiczna. 
" W Europie Zachodniej czy w USA firmy fotowoltaiczne stosują już 
odpowiednie oznakowanie. Budynki są wyposażone w specjalne naklej-
ki informujące o tym, że budynek wyposażony jest w alternatywne źródło 
zasilania. W Polsce takie tabliczki montują już niektóre firmy fotowol-
taiczne w Małopolsce, np. w Suchej Beskidzkiej" – informuje. 
Wydajność fotowoltaiki latem nie zawsze jest większa 
Okazuje się, że duże znaczenie dla bezpieczeństwa ma fakt, gdzie foto-
woltaika się znajduje, czy jest umieszczona na dachu domu lub bu-
dynku gospodarczego, czy np. na gruncie. "Fotowoltaika na gruncie, 
jest nie tylko oddalona od budynku, ale także lepiej wentylowana, 
w rezultacie mniej się nagrzewa i może efektywniej pracować" –
 wyjaśnia Dariusz Surmacz. 
Jego zdaniem w przypadku fotowoltaiki umieszczonej na dachu, dużo 
częściej dochodzi do jej przegrzania. 
"Wielu osobom, które mają fotowoltaikę, wydaje się, że w miesiącach 
letnich jej efektywność jest największa. Nic bardziej mylnego. 
W momencie, gdy na zewnątrz są wysokie temperatury, to instalacja się 
zbyt mocno nagrzewa. W tym momencie falownik (urządzenie, które 
zamienia prąd stały, będący źródłem zasilania, w prąd przemienny -
 przyp. red.) dostaje informację, że coś niewłaściwego dzieje się 
z instalacją i odłącza system, aby nie doszło do pożaru.  
Wówczas dziwimy się – przecież jest taki słoneczny dzień, a nasza insta-
lacja wcale dużo nie wyprodukowała" – mówi. 
Jakie najczęściej błędy popełniają instalatorzy? 
Niestety, według strażaka w ostatnim czasie montażem fotowoltaiki 
zajęło się wiele firm, bez odpowiedniego doświadczenia. W rezultacie 
jakość montażu takiej instalacji pozostawia wiele do życzenia. Często 
tzw. wtyczki, czyli złącza modułów są niedopasowanie albo pochodzą 
od różnych producentów – i w efekcie może dojść do zapalenia się 
takiej instalacji. 

"Głównym powodem pożaru jest często zły montaż, zastosowanie nieod-
powiedniego okablowania i nieodpowiednich złączek lub złej jakości" 
– wyjaśnia nasz rozmówca. Zagrożeniem dla instalacji fotowoltaicznej 
może być także pożar, który - jeśli pojawi się w dowolnym miejscu 
w domu – może doprowadzić do uszkodzenia okablowania instala-
cji. Wówczas napięcie może pojawić się na metalowych konstruk-
cjach domu, na dachu i rynnach. 
Co robić, jeśli dojdzie do pożaru? 
"Postępujmy wówczas jak w standardowym pożarze. Zanim przyjedzie 
straż pożarna, powinniśmy wyłączyć główny wyłącznik prądu w domu. 
W następnej kolejności musimy odłączyć prąd od instalacji fotowolta-
icznej". - mówi nasz rozmówca. 
Jednak podczas gaszenia pożaru fotowoltaiki, samo wyłączenie prą-
du nie wystarczy. Dlaczego? 
"Nawet, jeśli prąd zostanie wyłączony – to panele fotowoltaiczne cały 
czas są pod napięciem, co stanowi zagrożenie nie tylko dla strażaków. 
Dlatego schemat okablowania instalacji powinien być dokładnie opisa-
ny – wówczas wiadomo, gdzie występuje napięcie, pomimo wyłączenia 
prądu. W niektórych domach, schematy okablowania są np. naklejone 
przy tablicy rozdzielczej prądu, co ułatwia strażakom pracę" – mówi 
ekspert. 
Jak gasi się pożar fotowoltaiki? 
Do gaszenia pożaru fotowoltaiki najlepiej sprawdza się gaśnica prosz-
kowa – przy jej użyciu trzeba jednak zachować odpowiedni dystans 
jednego metra. W przypadku gaszenia takiego pożaru strumieniem 
wody, bezpieczny dystans dla strażaków wynosi co najmniej pięć 
metrów. 
"Prawo do tego nie obliguje, ale moim zdaniem właściciele domów, 
w których jest instalacja fotowoltaiczna, powinni mieć gaśnicę proszko-
wą w domu, najlepiej 4 kg, zlokalizowaną w dostępnym miejscu". 
Czy można ją użyć samemu przed przyjazdem straży? - Jeżeli pożar 
jest niewielki, np. zapalił się tylko falownik, wówczas można podjąć 

próbę gaszenia, oczywiście po odłączeniu prądu, ale z zachowaniem 
bezpiecznej odległości jednego metra. Jednocześnie trzeba mieć świa-
domość, że panele produkują cały czas prąd, co jest dla nas  
zagrożeniem. 
"Tymczasem na świecie stosowana jest już tzw. gaśnica PV Stop. Wy-
korzystuje się ją już np. w Australii. Znajduje się w niej specjalny płyn, 
który tworzy na panelach warstwę nieprzepuszczalną dla promieni 
słonecznych, tym samym panele nie mogą już wytworzyć napięcia. 
Substancja po jakimś czasie zastyga i można ją odkleić. - W Polsce jest 
już firma która ją oferuje. Jej koszt wynosi średnio od 2,5 tys. do 3 tys. 
zł" – mówi Dariusz Surmacz. 
Ubezpieczyciel zażąda od nas odpowiednich dokumentów 
Nasz rozmówca dodaje, że każda instalacja fotowoltaiczna, podobnie 
jak domowe instalacje elektryczne powinna być sprawdzana co pięć 
lat. Nie wszyscy zdają sobie jednak z tego sprawę. 
"Często właściciel dowiaduje się o tym dopiero wtedy, gdy stara się 
o odszkodowanie po pożarze. Ubezpieczyciel zazwyczaj żąda pokazania 
dokumentów, świadczących o tym, że nasza instalacja była sprawdzana. 
Jeżeli tego nie mamy, wówczas możemy nie dostać odszkodowania" –
 wyjaśnia ekspert. 
O czym jeszcze warto pamiętać? Okazuje się, że instlowanie fotowol-
taiki o mocy większej niż 6,5 kW, wymaga zgodnie z prawem bu-
dowlanym uzgodnienia projektu tych urządzeń z rzeczoznawcą ds. 
zabezpieczeń przeciwpożarowych, konieczne jest także zawiadomie-
nie Państwowej Straży Pożarnej. 
Dariusz Surmacz tłumaczy nam, że zgłoszenie do straży pożarnej ma 
głównie cel statystyczny – taka informacja może mieć także znaczenie 
zwłaszcza podczas zgłoszenia informacji o pożarze, strażacy wiedzą 
wówczas, że budynek posiada instalację fotowoltaiczną. 
Co jeszcze warto wiedzieć? 
Warto pamiętać, że każda instalacja fotowoltaiczna powinna mieć 
odpowiednie uziemienie.  "W kwestii naszego bezpieczeństwa 
w trakcie burzy, jakość montażu paneli jest w tym wypadku bardzo waż-
na. Jeżeli są niewłaściwie zamontowane, np. krawędzie paneli wystają 
poza dach, wówczas piorun może w taką instalację uderzyć"– mówi 
nasz rozmówca. 
Kolejny problem to mikropęknięcia paneli. Ich efektem może być 
korozja ogniw i obwodów elektrycznych, co powoduje spadek ich 
wydajności, ale także stwarza ryzyko zapalenia się instalacji. 
Zagrożeniem są także tzw. hotspoty. To punkty na panelach 
o podwyższonej temperaturze. Z tego powodu może dojść m.in. do pęk-
nięcia paneli, co może spowodować pożar instalacji. Odpowiedni mon-
taż oraz serwis minimalizują to ryzyko. 
"Warto mieć świadomość, że jeżeli instalacja fotowoltaiczna jest wyko-
nana prawidłowo oraz kontrolowana i sprawdzana, to nie mamy się, 
czego obawiać" – podsumowuje Dariusz Surmacz. 
 

31.07.2022 Kolejny krok do powstania  
Polskiej Elektrowni Jądrowej. 

Krajowa część procedury środowiskowej dla elektrowni jądrowej, 
która ma powstać w gminie Choczewo lub na terenie gmin Krokowa 
i Gniewino na Pomorzu, weszła w nowy etap 
Zgodnie z regulującą ją ustawą, Generalny Dyrektor Ochrony Środo-
wiska przekazał raport środowiskowy do zaopiniowania przez odpo-
wiednie organy, tj. Urząd Morski w Gdyni, Pomorski Państwowy 
Wojewódzki Inspektorat Sanitarny oraz Regionalny Zarząd Gospo-
darki Wodnej w Gdańsku. 
Jest to konsekwencja podjęcia przez GDOŚ postępowania ws. wydania 
decyzji środowiskowej, co miało miejsce 6 czerwca. 
Raport środowiskowy, który jest jednym z najważniejszych elementów 
postępowania ws. oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, został 
przez spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe złożony do GDOŚ 29 
marca. W dokumencie zawarto wyniki kompleksowej kampanii badań i 
analiz prowadzonych w dwóch rozważanych lokalizacjach elektrowni 
jądrowej na Pomorzu. 
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9.12.2009 Spór zbiorowy w Operatorze- Sąd Arbitrażowy  

-9,45 zł.–wartość akcji Enea na dzień 1.08.2022 r. godz. 9.00 
 

-4,9 %- stopa bezrobocia w czerwcu 2022 r. wobec 5,1% w 
maju 2022 r. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła w 
czerwcu 818 tys. i była  o 32 tys. niższa niż w maju. Po 1991 roku 
wskaźnik bezrobocia nigdy nie był poniżej 5 %. 
 
-78,46 euro- cena uprawnień do emisji CO 2 z 1.08.2022 r. 
 
-15,5 % -Inflacja w Polsce w czerwcu 2022 r. (najwyższy odczyt 
od marca 1997 r. ).W maju 2022 r. inflacja wynosiła 13,9 % 
 
-38 zł.-aktualna wysokość diety za krajową podróż służbową w 
państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej.  
W porównaniu do dotychczasowej stawki dietę, podwyższono o 8 zł co 
oznacza wzrost o 26,66 %. 
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