
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

29 turniej Solidarności w Sulęcinie 

KP NSZZ SOLIDARNOŚĆ ENEA GORZÓW W ZDROISKU  

Obradowała Rada Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „S” 

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

„Człowiek, a związkowiec tym bardziej ma prawo upominać się 
o swoje prawa i nie wolno z tego prawa rezygnować.  

Brak upominania się  o swoje  prawa, pociąga za sobą   
współodpowiedzialność za zło, które się dzieje.”  Jan Paweł II 

Nr 243 Wrzesień 2022 r. 

W numerze 
Świętowaliśmy Dzień Energetyka 

Mistrz Polski i Mistrz Świata 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Burza i powódź w Gorzowie 

 
 

Zmarł 
Stanisław 
Żytkowski 

 
 
 

Wyniki GK Enea za VI m-cy  2022  
Premia inflacyjna w GK Enea 

Blokada cen energii elektrycznej. 
15 lecie Enea Serwis 

Obradowała Lubuska WRDS 

BARTOSZ 
ZMARZLIK 



Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
1.09.2022 Centralne obchody 

 Dnia Energetyka 2022 

27 sierpnia 2022 r. na terenie Pływalni Letniej Chwiałka w Pozna-
niu rozpoczęły się centralne obchody Dnia Energetyka 2022 r.  w 
Grupie Kapitałowej Enea. Okolicznościowa impreza miała formułę 
pikniku rodzinnego.  

Kontynuacja obchodów odbyła się 1 września 2022 r. w Poznaniu. Roz-
poczęła je Msza Święta w intencji Energetyków w kościele pw. Na-
wiedzenia NMP na poznańskich Ratajach. Uczestniczyli w niej Pra-
cownicy, Zarządy oraz Przedstawiciele NSZZ Solidarność wraz z 
Pocztami Sztandarowymi. Kulminacyjnym punktem obchodów było 
okolicznościowe spotkanie na terenie Targów Poznańskich. Uczestni-
czyli w niej przedstawiciele z całej Grupy Kapitałowej. Ponad dwustu 
Pracowników odebrało odznaczenia Zasłużony dla Grupy Kapitało-
wej Enea. 
Wśród odznaczonych byli również nasi Koledzy z Oddziału Dystry-
bucji Gorzów Wlkp. Wszystkim wyróżnionym serdeczne  
gratulujemy.  

W części artystycznej wystąpił Polski Chór Męski, który dał koncert 
muzyki klasycznej i popularnej. Spotkanie zakończyła wspólna  
kolacja. 

2.09.2022 Członkowie Solidarności bez limitu i z 
większymi zniżkami do końca września  

35 gr zniżki na paliwa zwykłe, 38 gr na paliwa ekstra i 10 gr na gaz 
– to zniżki, które zostały wynegocjowane dla Członków Solidarności 
posiadających związkowe karty „Lotos Biznes” w ramach programu 
elektronicznej legitymacji związkowej do końca sierpnia br. Teraz zniż-
ki będą obowiązywać do końca września. 
Członków NSZZ Solidarność  w przeciwieństwie do innych posiada-
czy kart lojalnościowych, nie obowiązują limity. Wyższe są też zniżki: 
35 gr – za podstawowe paliwo 95 i 38 gr za paliwa Dynamic oraz 10 
gr za litr autogazu. W przeciwieństwie do innych klientów, którym 
zniżki naliczane są tylko do 150 litrów miesięcznie, członków Soli-
darności takie limity nie obowiązują. 
Obecnie ze związkowej karty „Lotos Biznes” w ramach programu elek-
tronicznej legitymacji związkowej korzysta ponad 200 tys. Członków 
Związku. 
Wszystkich, którzy nie wyrobili sobie jeszcze elektronicznej legity-
macji związkowej zapraszamy do siedzib NSZZ Solidarność. 
 
3.09.2022 23 Bieg Solidarności w Gorzowie Wlkp. 

 
Już po raz 23 w 
Gorzowie Wielko-
polskim odbył się 
Bieg Solidarności. 
Trasa biegu liczyła 
4,2 km i nawiązy-
wała do 42 roczni-
cy powstania 
NSZZ Solidarność. 
Bieg miał bardzo 
bogatą oprawę. Na 
starcie biegu stanę-
ło 190 osób. Naj-

starszy Józef Wrona liczył sobie 84 lata, a najmłodsza Alicja  
Smolik… zaledwie 3. 
Trasa biegu- zawodnicy ruszyli z Rynku w Gorzowie, spod katedry, 
by po przebiegnięciu mostu Staromiejskiego pokonać 4,2 km ulica-
mi Zawarcia i wrócić na Rynek.  

(Ciąg dalszy na stronie 3) 
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Najszybsi potrzebowali na pokonanie tego dystansu niespełna  
13 minut. 

Wyniki biegu : 
kobiety: 1. Kornelia Lesiewicz (AZS AWF Gorzów Wlkp.) 2.Iwona 
Kunik (Gorzów Wlkp.) 3. Anna Serczyńska (Gorzów Wlkp.) 
mężczyźni: 1.Michał Hulewicz (Hulewicz Running Team) 2. Tomasz 
Sip (Gorzów Wlkp.) 3.Remigiusz Danielak (Gorzów Wlkp.) 
Troje najlepszych w generalnej klasyfikacji kobiet i mężczyzn otrzy-
mało piękne puchary, a triumfatorzy także telewizory. Wszystkim, 
którzy ukończyli bieg zawieszono na szyjach pamiątkowe medale. Za 
metą czekały też: grochówka, pajdy chleba ze smalcem, smażone 
kiełbaski, woda. 

Wszyscy uczestnicy biegu uczestniczyli w 
losowaniu 42 dwóch nagród rzeczowych, 
główną nagrodą był telewizor. Imprezę 
zakończył koncert zespołu After Blues ze 
Szczecina. 
Więcej zdjęć na naszej stronie-Menu-Aktualności 

 
3.09.2022 Święto  

Gorzowskich  
Energetyków,  

Turniej Solidarności.  
Tegoroczne obchody Dnia  
Energetyka w Gorzowie Wlkp 
rozpoczęła Msza Święta w  
Parafii św. Maksymiliana Marii 
Kolbe (Patrona Energetyków) 
przy ul. Czereśniowej w Gorzo-
wie Wlkp. Już po raz 27 Mszę 
Świętą w intencji byłych i obec-
nych Pracowników Energetyki 
zorganizowało Katolickie  
Stowarzyszenie Energetyków 
NAZARET Oddział Terenowy 
w Gorzowie Wlkp. 
Liturgii przewodniczył Biskup 
Ordynariusz Diecezji Zielono-
górsko-Gorzowskiej Tadeusz 
Lityński, w koncelebrze z Kape-
lanem Gorzowskich Energety-

ków ks. Kanonikiem Jarosławem Zagozdą oraz Wikariuszem tutej-
szej parafii.   
W tym roku po raz pierwszy wspólnie modlili się przedstawiciele całej 
branży energetycznej Naszego Regionu czyli: Enea, PGE, SEP i 

Technikum Elektrycznego w 
Gorzowie Wlkp.   
W Mszy czynnie uczestniczyli i 
byli obecni Pracownicy oraz  
Przedstawiciele NSZZ  
Solidarność Enea Gorzów 
Wlkp. i NSZZ Solidarność  
Elektrociepłownia Gorzów z 
pocztami sztandarowymi 
na czele. 
Wśród wielu zaproszonych gości 
znaleźli się miedzy innymi:  
Prezes Enea Operator Marek  
Rusakiewicz, Prezes Zarządu 
Głównego SEP w Warszawie 
Piotr Szymczak, Dyrektor  
Oddziału PGE Górnictwo i 

Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia  
Gorzów Wojciech Dobrak, 
Dyrektor Zespołu Szkół 
Elektrycznych w Gorzowie 
Wlkp. Stanisława Jodko.   
Na zakończenie Mszy 
Przedstawiciele SEP-u wrę-
czyli Biskupowi  
T. Lityńskiemu Medal im 
prof. Doliwo – Dobrowol-
skiego, a  Stanisławowi 
Jodko i Czesławowi  
Szablewskiego (szefowi OT 
NAZARET w  

GorzowieWlkp.) – Medal 100 lecia Stowarzyszenia Elektryków Pol-
skich. Po  Mszy „Starzy Dobrzy Znajomi” spotkali się pod świątynią i 
wspominali czasy, kiedy wspólnie pracowali dla dobra Gorzowskiej 
Energetyki. Wspólne zdjęcie zakończyło to spotkanie.   

Kolejnym punktem świętowania Dnia Energetyka był Festyn Rodzin-
ny, który naszym staraniem zorganizował Oddział Dystrybucji Go-
rzów Wlkp. W realizacji naszego pomysłu bardzo pomógł Członek 
Zarządu Enea Operatora wybrany przez Pracowników-Michał Ce-
bula, który miał być obecny na festynie, ale niestety awaria samochodu 
pokrzyżowała te plany. Nasze działania umożliwiły udział w festynie 
Operatora rodzinom z innych Spółek Grupy Kapitałowej Enea Ob-
szaru Gorzowskiego (Enea S.A. Enea Centrum, Enea Serwis).  

Festyn odbył się na terenie kompleksu KORMORAN w Sulęcinie. 
Licznie przybyły Rodziny Energetyczne ( ok 400 osób) na pewno nie 
żałowały tak spędzonej soboty. Animatorzy zadbali żeby żadne dziec-
ko się nie nudziło, a bardzo duży wybór pysznych potraw spowodo-
wał, że pewnie tu i ówdzie nam przybyło. 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 
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Cześć kalorii można było stracić podczas równolegle do festynu roz-
grywano Turniej piłki nożnej o Puchary NSZZ Solidarność Enea 
Gorzów Wlkp. Była tu już 29 edycja Naszego Turnieju. 

Do rozgrywek zgłosiło się 5 drużyn z czego w walce o puchary 
uczestniczyły 4 (Drużyna z Centrali OD Gorzów nie przyjechała). 
Woli walki i ambicji nie brakowało nikomu więc o końcowym wyniku 
często decydowały ostatnie minuty.  
Z kronikarskiego obowiązku podajemy końcową klasyfikację. 
1 miejsce Enea Serwis Rejon Gorzów,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 miejsce Posterunek Energetyczny Strzelce Krajeńskie,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 miejsce Rejon Dystrybucji Gorzów Wlkp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 miejsce Gospodarze czyli Drużyna Rejonu Dystrybucji Sulęcin. 
 
 

Królem strzelców został Dominik Dziurda z Enea Serwis-  
10 bramek, a najładniejszą bramkę zdobyła Marcelina Helińska z 
Rejonu Dystrybucji Sulęcin (na zdjęciu poniżej). 

 
Trzy pierwsze drużyny 
otrzymały Puchary a 
wszyscy uczestnicy 
Turnieju pamiątkowe 
gadżety 
Do zobaczenia za rok 
na jubileuszowym 30 
Turnieju Solidarności. 
Wszystkim, którzy 
przyczynili się do wzo-
rowej organizacji za-
równo Mszy Świętej, 
Festynu Rodzinnego 
jak i Naszego Turnieju 
składamy serdeczne 
podziękowania. 

 
Więcej zdjęć na naszej stronie internetowej -Menu-Aktualności 

 
5.09.2022 Bartosz Zmarzlik  
obronił tytuł Mistrza Polski 

Bartosz Zmarzlik 
obronił tytuł  
Indywidualnego Mi-
strza Polski na żużlu. 
W tym roku Indywidu-
alne Mistrzostwa Pol-
ski odbyły się w for-
mule trzech turniejów. 
B.Zmarzlik  
5 września 2022 r. 
wygrał w Rzeszowie 
ostatni z trzech  
turniejów finałowych. 
Drugie miejsce w kla-
syfikacji generalnej 
cyklu zajął Dominik 
 Kubera, a brązowy 
medal wywalczył  
Janusz Kołodziej. 

Poprzednie turnieje odbyły się 9 lipca w Grudziądzu, gdzie najlepszy 
był Zmarzlik, a następnie 15 sierpnia w Krośnie - tam wygrał Kube-
ra. Po dwóch z trzech rund finałowych Bartosz Zmarzlik był współli-
derem klasyfikacji generalnej wraz z Dominikiem Kuberą. 
Po raz pierwszy od 1956 roku Indywidualny Mistrz Polski był wyła-
niany w formule trzech turniejów. Nowe zasady mają obowiązywać 
co najmniej do 2026 roku. Do klasyfikacji łącznej IMP wlicza się 
wyniki z serii zasadniczej oraz wyścigu finałowego (bez punktów za 
półfinał). Dodatkowy punkt otrzymywał żużlowiec, który uzyskał naj-
większą liczbę zwycięstw tego dnia ( bez półfinału).  
Ostatni, trzeci turniej wygrał Zmarzlik przed  Miśkowiakiem i Kube-
rą. Rywalizację w Rzeszowie oglądało blisko 10 tys. widzów. 
Klasyfikacja generalna po trzech turniejach: 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 

(Ciąg dalszy na stronie 5) 



1. Bartosz Zmarzlik - 49 pkt 
2. Dominik Kubera - 41 pkt 
3. Janusz Kołodziej - 32 pkt 
4. Jarosław Hampel - 27 pkt 
5. Maciej Janowski - 25 pkt 
6. Kacper Woryna - 24 pkt 
7. Bartosz Smektała - 24 pkt 
8. Grzegorz Zengota - 23 pkt 
9. Patryk Dudek - 21 pkt 
10. Tobiasz Musielak - 19 pkt 
11. Jakub Miśkowiak - 18 pkt 
12. Przemysław Pawlicki - 16 pkt 
13. Paweł Przedpełski - 14 pkt 
14. Krzysztof Buczkowski - 11 pkt 
15. Mateusz Cierniak - 9 pkt 
16. Krzysztof Kasprzak - 8 pkt 
 
 

6.09.2022 Solidarni ze strajkującymi Paniami  
w Lubsku. Prowokacja dyrekcji zakładu. 

1 sierpnia rozpoczął się protest w firmie W&W Polska w Lubsku. Od 
23 sierpnia trwa strajk. Solidarność mamy nie tylko w nazwie ale 
również w działaniu, dlatego dzisiaj udaliśmy się do strajkujących 
Pań by udzielić poparcia dla ich słusznych żądań oraz wesprzeć na 
duchu w trzecim tygodniu strajku. 
Jutro ma się odbyć kolejna tura negocjacji. Liczymy na zawarcie kom-
promisu i zawarcie porozumienia kończącego strajk. 
DOPÓKI WALCZYSZ JESTEŚ ZWYCIĘZCĄ 
Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda 
również stara się pomóc strajkującym-„PRESJA MA SENS! Strajk 
w firmie W&W Polska trwa od kilku tygodni. By zachęcić zarząd spół-
ki do negocjacji z protestującym, napisałem do niemieckiej firmy Finn 
Comfort Germany, głównego nabywcy obuwia od spółki W&W. Dotar-
ła już do nas odpowiedź – Finn Comfort zdecydował o zawieszeniu 
współpracy z W&W Polska do czasu wyjaśnienia sytuacji w zakładzie. 
Nasza presja przyniosła efekty – dotarły do nas dziś informacje, że 7 
września zarząd W&W Polska wznowi rozmowy z protestującymi. 
Mam nadzieję, że podczas negocjacji uda się znaleźć akceptowane 
przez załogę rozwiązania, które zakończą strajk” 
Już po naszym wyjeździe z Lubska dotarła do nas informacja o działa-
niach dyrekcji zakładu, które noszą znamiona prowokacji. Dyrekcja 
zakładu wręczyła zwolnienie dyscyplinarne Przewodniczącej Komisji 
Zakładowej Małgorzacie Musielak. Skandaliczny, karygodny, hanieb-
ny i niegodziwy czyn  niemieckiego sługusa wobec naszej koleżanki 
musi się spotkać z adekwatną reakcją. Struktury NSZZ Solidarność 
podjęły stosowne działania. 

 
Przew. P. Duda zwrócił się do Głównej Inspektor Pracy o pilną kon-
trolę w tej firmie. 
7.09.2022 przed siedzibę firmy W &W zjawiły się kolejne delegacje 
Solidarności z zakładów pracy Województwa Lubuskiego. Zjawił 
się też mediator, który przyjechał załagodzić spór i doprowadzić do 
zakończenia strajku.  
Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że udało się zawrzeć 
porozumienie kończące strajk. Przywrócono też do pracy Przewod-
niczącą Małgorzatę Musielak.  

Jak pokazuje powyższy przykład PRESJA MA SENS. 
 

7.09.2022 Nie tylko o premii inflacyjnej w  
Operatorze. 

Strony dialogu społecznego w Enea Operator spotkały się w Poznaniu 
by dokonać stosownych uzgodnień w najpilniejszych sprawach doty-
czących Spółki. Zebranie odbyło się w trybie mieszanym -stacjonarnie i 
zdalnie. Spotkanie rozpoczęła, krótka prezentacja nowego Członka 
Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej -Jacka Górskiego. 
Tematyka spotkania: 
1. Limit skierowań do Sanatorium na 2023 r.  Uzgodniono limit skie-
rowań na poziomie z roku 2022 -500 
2. Posiłki regeneracyjne. Uzgodniono wysokość posiłku na 2023 r. -
25 zł. w sezonie 2022 było 20 zł. Strona pracodawcy przedstawiła pro-
pozycję zmiany formy wydawania posiłków regeneracyjnych z talo-
nów na doładowanie kart magnetycznych. Doładowanie będzie doko-
nywane z góry za dany miesiąc, a w następnym miesiącu będzie doko-
nane wykonywana korekta wykonania. Przedstawiony ryzyka związane 
z nową formą. Rok 2023 będzie przeznaczony na testowanie tego pomy-
słu. Strona związkowa zgodziła się z tą propozycją. 
3.Premia inflacyjna. Rozpoczynając negocjacje Prezes M. Rusakie-
wicz przedstawił aktualną sytuację Spółki, oraz uwarunkowania ze-
wnętrzne w jakich przyszło nam funkcjonować. Po krótkich negocja-
cjach uzgodniono wysokość premii, identyczną jak w Enea S.A.-
5000 zł. Wypłata premii inflacyjnej nastąpi do końca września 2022 
r. Uprawnieni do premii będą Pracownicy zatrudnieni na dzień 
spisania porozumienia i pozostający w zatrudnieniu w dniu wypłaty. 
Premii nie otrzymają osoby będące na urlopach bezpłatnych. 
Więcej szczegółów do uzyskania w siedzibach NSZZ Solidarność. 
 

8.09.2022 Enea rozpoczyna współpracę z  
Poznańskim Centrum  

Superkomputerowo-Sieciowym 
Enea będzie współpracować z Poznańskim Centrum Superkompu-
terowo-Sieciowym, m.in. w zakresie wykorzystania analiz danych 
pomiarowych z liczników inteligentnych AMI i z czujników inteli-
gentnej sieci energetycznej (smart grid) do podejmowania decyzji 
technicznych i biznesowych 
Wykorzystanie innowacyjnych technologii cyfrowych w energetyce 
będzie fundamentem współpracy Enei i Poznańskiego Centrum Super-
komputerowo-Sieciowego. Energetyczna spółka i centrum badawczo-
rozwojowe podpisały list intencyjny, który określa charakter oraz kie-
runki działań związanych z wykorzystaniem technologii cyfrowych w 
energetyce. 

(Ciąg dalszy ze strony 4) 
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Wspólne projekty Enei i PCSS w szczególności będą dotyczyły działań 
badawczo-rozwojowych oraz wypracowania nowoczesnych produktów i 
usług, które mogą być oferowane klientom Enei. 

Enea będzie współpracować z Poznańskim Centrum Superkomputerowo
-Sieciowym, m.in. w zakresie wykorzystania analiz danych pomiaro-
wych z liczników inteligentnych AMI i z czujników inteligentnej sieci 
energetycznej (smart grid) do podejmowania decyzji technicznych i 
biznesowych. 
Wyliczenia posłużą np. do efektywnego zarządzania instalacjami prosu-
menckimi, mikrosieciami, zeroemisyjnymi wspólnotami energetyczny-
mi czy weryfikacji atrakcyjności nowych produktów i usług dla klien-
tów. 
Wspólnie z PCSS opracowana i sprawdzona w praktyce zostanie kon-
cepcja systemu integrującego urządzenia, dla których można ograniczyć 
chwilowo pobór mocy. System będzie mógł stanowić rezerwę mocy do 
wykorzystania w celu bilansowania Krajowego Systemu Elektroenerge-
tycznego (KSE) lub lokalnych sieci elektroenergetycznych w okresach 
największego poboru energii. Współpraca z PCSS ma także zapewnić 
ochronę przed cyberprzestępstwami i cyberterroryzmem sieci, systemów 
i instalacji Enei. 
Jednym z kluczowych kierunków rozwoju Grupy Enea jest m.in. two-
rzenie i zarządzanie wyspami energetycznymi, które obejmują instalacje 
prosumenckie, jednostki  wytwórcze OZE, odbiorców energii, bateryjne 
magazyny energii, ładowarki samochodów elektrycznych, czy zarządza-
nie danymi z wielu czujników i liczników. Ten obszar także będzie roz-
wijany wspólnie z PCSS. 
W obecnych czasach cyfrowa transformacja gospodarki bardzo mocno 
wiąże się z nowymi metodami monitorowania i podnoszenia efektywno-
ści energetycznej. Poza oczywistym znaczeniem dla przeciwdziałania 
niekorzystnych zmianom klimatu, optymalizacja taka ma również kon-
kretny wymiar ekonomiczny, szczególnie dla dużych centrów danych, 
oferujących swoje usługi na rzecz nauki i gospodarki. Wyzwaniem w 
tym zakresie jest interoperacyjność wielu infrastruktur w kontekście 
zastosowań sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa. 
 
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe rozbudowuje 
obecnie swoją infrastrukturę badawczą i laboratoryjną na terenie lotni-
ska w Kąkolewie. Tam będą prowadzone prace badawcze i rozwojowe 
we współpracy z partnerami komercyjnymi, m.in. w obszarze bezzało-
gowych statków powietrznych (BSP), sieci 5G oraz inteligentnej infra-
struktury produkcji, magazynowania i wykorzystania energii pochodzą-
cej z odnawialnych źródeł energii (OZE). 
Na terenie lotniska powstanie hangar z zapleczem laboratoryjnym i ser-
werownią do prowadzenia prac badawczych i rozwojowych BSP, węzeł 
sieci 5G, mikroinstalacje fotowoltaiczne i farma fotowoltaiczna, a także 
magazyn energii. Infrastruktura ta stanowić będzie unikalne zaplecze do 
tworzenia, testowania i optymalizacji nowych rozwiązań w obszarze 
efektywnego zarządzania bilansowaniem energii z uwzględnieniem 
infrastruktury spółki dystrybucyjnej - Enei Operator. W ramach współ-
pracy w obszarze dystrybucji energii elektrycznej, Poznańskie Centrum 
Superkomputerowo-Sieciowe i spółka Enea Operator  realizują projekty 
badawczo-rozwojowe z wykorzystaniem instalacji pilotażowych, współ-
finansowanych z programów krajowych (NCBiR) oraz europejskich. 
Sygnatariusze listu będą także wspólnie rozwijać oprogramowanie do 
analizy zdjęć i filmów rejestrowanych przez drony zdalnie monitorujące 
infrastrukturę. Wykorzystywane one będą m.in. przy przeglądach sieci 
elektroenergetycznych: okresowych i po przejściu gwałtownych zjawisk 
pogodowych, przy tworzeniu map 3D dla potrzeb wirtualnej i rozszerzo-
nej rzeczywistości, czy zaawansowanej analizy obrazu dla zapewnienia 
niezawodnej pracy sieci i urządzeń energetycznych oraz bezpieczeństwa 

 
 

 8-9.09.2022 Obradowała  
KP Gorzów NSZZ Solidarność 

W Zdroisku na powakacyjnym zebraniu spotkali się Członkowie  
Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów (KPG)  
W  spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście: Przewodniczący 
Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea Krzysztof  
Nawrocki praz przedstawiciele Zarządów:- Enea S.A. Rafał Mucha,
- Enea Operator Marek Rusakiewicz, Michał Cebula,- Enea Serwis 
Piotr Bogusławski 
Tematy poruszane podczas spotkania: 
1.Przyjęcie protokołu z zebrania KPG. Odczytano i przyjęto protokół 
z ostatniego zebrania Komisji -21.06.2022 Międzychód. 
2.Przyjęcia członków. Stosowną uchwałą przyjęto w szeregi Naszej 
Organizacji 4 osoby. 
3.Sprawozdanie z działalności od 21.06.2022 r. Członkowie Prezy-
dium zrelacjonowali najważniejsze wydarzenia jakie miały miejsce od 
21 czerwca 2022 r. 
4.Sprawy płacowe. Przedstawiono działania jakie pojęliśmy w celu 
załagodzenia skutków bardzo wysokiej inflacji. Nasze działania dopro-
wadziły do uzgodnienia wypłaty premii inflacyjnej do końca września 
2022 r. Omówiono możliwe scenariusze jakie mogą wystąpić do końca 
roku. 
5.Pracowniczy Program Emerytalny Allianz (PPE). Zapoznano ze-
branych z działaniami jakie podjęło Prezydium Komisji Międzyzakła-
dowej NSZZ Solidarność Enea w celu poprawy wyników osiąganych 
przez firmę prowadzącą nasz PPE. Omówiono też spotkania z innymi 
firmami zajmującymi się PPE w GK Enea. 
6.Nowe rozporządzenie w/s kwalifikacji osób zajmujących się eks-
ploatacją. Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy Zbigniew Miń-
czuk zapoznał Członków Komisji z najważniejszymi zapisami nowego 
rozporządzenia. 
7.Obchody 40 rocznicy największej w historii Gorzowa Wlkp. mani-
festacji z 31.08.1982 r. Przedstawiono relację z uroczystości odsłonię-
cia instalacji artystycznej upamiętniającej wydarzenia z 31 sierpnia 1982 
r. Omówiono też obchody 42 rocznicy powstania NSZZ Solidarność w 
Naszym Regionie. 

8.Obchody Dnia Energetyka Gorzów- Sulęcin. Nasze działania do-
prowadziły do wspólnego świętowania Naszego Święta. Podziękowano 
wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji Festynu Rodzinnego 
oraz Turnieju piłki nożnej. 
9.Akcja Strajkowa w firmie W&W Polska w Lubsku. Przedstawili-
śmy efekty naszego wsparcia protestuw firmie W&W Polska w Lub-
sku. Po ponad miesiącu od rozpoczęcia protestu udało się zawrzeć kom-
promis, który zrealizował postulaty Pracowników i przywrócenie do 
pracy zwolnionej Przewodniczącej Komisji Zakładowej.  

(Ciąg dalszy ze strony 5) 

(Ciąg dalszy na stronie 7) 

str. 6  / Pod Napięciem  243 / 9 / 2022 



Presja wywierana przez struktury NSZZ Solidarność przyniosła po-
zytywne skutki. 
10.Sytuacja w Spółkach GK Enea. Przedstawiciele Komisji z poszcze-
gólnych Spółek GK Enea przedstawili najważniejsze problemy jakie 
występują w tych podmiotach. 

11.Wystąpienia zaproszonych Gości. Uczestniczący w zebraniu goście 
w krótkich wystąpieniach zapoznali zebranych z najważniejszymi wy-
zwaniami jakie stoją przed nami w tym i przyszłum roku. Członkowie 
KPG zadawali pytania, które dotyczyły miedzy innymi: -integracji 
obszaru dystrybucji, -standaryzacji i etatyzacji w Operatorze, - 
przesyłu danych pomiędzy Spółkami GK Enea, -większej niezależ-
ności Oddziałów Dystrybucji, odtwarzania stanowisk Dyrektorów, -
zleceń pomiędzy Spółkami, -tabeli płac zasadniczych oraz systemu 
premiowania w Enea Serwis, -powstaniu NABE, braków kadro-
wych , -umowy przyłączeniowej,-transformacji energetycznej, -
zielonego ładu. 
12.Sprawy różne wolne wnioski : 
-Ośrodki wypoczynkowe. Następuje ich degradacja, potrzebne choćby 
minimalne środki dla ich ratowania. 
-Ośrodek Szkoleniowy z Zdroisku. Podjęto działania, które mają do-
prowadzić do jego przekazania do Operatora. Wtedy możliwe będzie 
jego doposażenie w celu pełnego wykorzystania w celach szkoleń w 
GK Enea. 
-Zjazd Delegatów Naszej Organizacji. Uzgodniono termin ostatniego 
w tej kadencji zebrania Delegatów-29-30 grudzień 2022 r. Miejsce 
zjazdu ustali Prezydium KP G. 
-Ubrania robocze i ochronne . O czerwca nie realizowane są zamówie-
nia. Nie ma ubrań dla nowo przyjmowanych Pracowników. Temat do 
szybkiego załatwienia. 
 

8.09.2022 Burza i powódź błyskawiczna  
w Gorzowie Wlkp.  

Pływające auta, zapadające się chodniki, wstrzymany ruch  
pociągów-skutki rekordowej ulewy w Gorzowie Wielkopolskim 

Ulica Grobla po burzy 
Rano 9 września 2022 r. nad okolicami Gorzowa Wielkopolskiego prze-
szła potężna burza, której towarzyszył ulewny deszcz oraz opady 
gradu. Ulice niemal natychmiast zamieniły się w rwące potoki. Wiatr 
łamał drzewa . Gwałtowne ulewy zalały miasto. doszło do powodzi 
błyskawicznej. 
Efektem ulewy było wymycie  ziemi na skarpie przy rondzie Santoc-
kim. Część skarpy oraz chodnika zarwała się. Prawy pas jezdni 
groził zapadnięciem i został zamknięty. W trakcie porannego szczytu 
komunikacyjnego nieprzejezdne były między innymi ulice:  
Warszawska, Teatralna, Jagiełły, Górczyńska czy Grobla. 

                           Wymyta skarpa na rondzie Santockim 
Ilość wody, która spadła w Gorzowie Wielkopolskim podczas po-
rannej burzy wyniosła tyle, ile średnia miesięczna.   

Podmyte tory kolejowe na trasie Gorzów-Krzyż 
 

12.09.2022 O premii inflacyjnej  
w Enea Pomiary i Enea Serwis. 

Strony dialogu społecznego spotkały się w Enea Pomiary. Głównym 
tematem spotkania, które odbyło się w formie wideokonferencji było 
uzgodnienie wysokości premii inflacyjnej dla Pracowników Spółki.  
Uzgodniono wypłatę premii w takiej samej wysokości jak Enea Ope-
ratorze i Enea S.A. Wypłata premii nastąpi nie później niż do końca 
września 2022 r.  
Zarząd potwierdził wolę spotkania zespołu ds. aktualizacji Zakłado-
wego Układu Zbiorowego Pracy. Spotkanie ma się odbyć do końca 
września 2022 r. Zasygnalizowano nam temat nowego podejścia do 
zasad wynagradzania kontrolerów poboru energii oraz elektromon-
terów zatrudnionych w systemie akordowym. Stosowne zapisy zosta-
ną nam zaprezentowane podczas prac zespołu. 
wideokonferencji było uzgodnienie wysokości premii inflacyjnej dla 
Pracowników Spółki.  
Uzgodniono wypłatę premii w takiej samej wysokości jak Enea Ope-
ratorze i Enea S.A. Wypłata premii nastąpi nie później niż do końca 
września 2022 r.  
W Enea Serwis nie tylko o premii inflacyjnej. 

Wzorem innych Spółek GK Enea również w Enea Serwis rozmawia-
no o premii inflacyjne. Spotkanie odbyło się w formie zdalnej- wi-
deokonferencja. Prezes Ireneusz Rogowski przedstawił aktualną sytua-
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cję Spółki oraz rozpoczął negocjacje ze stroną związkową. Po kilku 
postąpieniach z obu stron udało się uzgodnić wysokość premii infla-
cyjnej. Wypłata premii nastąpi do 30 września 2022 r. 
Inne tematy poruszone przez przedstawicieli NSZZ Solidarność 
podczas wideokonferencji: 
1. Dodatkowa premia z okazji XV- lecia Enea Serwis. Zarząd nie 
wyklucza takiej możliwości, i w tym temacie zorganizuje spotkanie w 
październiku 2022 r. 
2.Wartość posiłków regeneracyjnych na sezon 2023. Zaproponowali-
śmy podniesienie wartości posiłku do 25 zł. podobnie jak to jest w 
Enea Operatorze. Zarząd jest skłonny podpisać takie uzgodnienie. 
3.Regulamin premiowanie dla innych grup poza projektantami. 
Zarząd w najbliższych dniach prześle nam projekt regulaminu premio-
wania dla wydziałów produkcji. Po przetestowaniu  jego efektów roz-
waży możliwość rozszerzenia go na inne grupy. 
 

13.09.2022 Rząd pracuje nad  
zablokowaniem podwyżek cen energii  

"Pracujemy nad takim innym rodzajem przyznawania taryf, żeby móc 
zablokować podwyżki na prąd" - minister klimatu i środowiska Anna 
Moskwa. Minister zapewniła, że z nowymi rozwiązaniami w tej spra-
wie, resort zdąży przed grudniowym procesem taryfowym. 
"Na pewno z tym rozwiązaniem zdążymy tak żeby od stycznia, przy 
tych nowych taryfach, mogło skutecznie zadziałać i tym samym będzie-
my mieli objętych wszystkich indywidulanych i wrażliwych odbiorców" 
- dodała. 
Anna Moskwa poinformowała ponadto, że ministerstwo pracuje tak-
że nad "poziomem zamrożenia taryfy gazowej dla tzw. kuchenkowi-
czów" po nowym roku. Zapewniła, że rozwiązanie w tej sprawie mia-
łoby być wdrożone jeszcze w tym roku. 
Odnosząc się do cen energii dla przedsiębiorców, szefowa MKiŚ przy-
znała, iż w tej kwestii "mamy bardzo związane ręce", co jest związane 
z przyznawaniem pomocy publicznej. 
"Apelowaliśmy 9 września 2022 r. na radzie unijnej o wprowadzenie 
jakiegoś mechanizmu na poziomie unijnym tak żeby szczególnie mali i 
średni przedsiębiorcy mogli mieć też na jakimś poziomie zablokowaną 
taryfę. Wstępne prace się w piątek rozpoczęły" - przekazała. 
Dodała, że Polska w tej sprawie liczy na poluzowanie zasad przyzna-
wania pomocy publicznej, ich poszerzenie. "Tak żeby nie było restryk-
cyjnych zasad i stworzenie funduszu, który mógłby nam pomóc te 
środki skutecznie przekazać. Jesteśmy w stanie szybko napisać ustawę 
i środki przekazać - z tym kłopotu nie mamy. Potrzeba jest tylko, żeby-
śmy działali w jasnych ramach prawnych na poziomie KE" - powie-
działa minister. 
Anna Moskwa mówiąc o problemach firm energochłonnych przeka-
zała, że w tej sprawie rozwiązania przygotowywane są przez resort 
rozwoju i technologii. Poinformowała, że miałby powstać fundusz 
rekompensat dla takich przedsiębiorstw. 
 

13.09.2022 Premia inflacyjna w Enea Centrum 
Enea Centrum to kolejna Spółka z GK Enea, która postanowiła zmie-
rzyć się z inflacją i chociaż w części zrekompensować bardzo duży 
wzrost kosztów utrzymania swoim Pracownikom. Spotkanie stron 
dialogu społecznego odbyło się zdalnie-wideokonferencja. Odpowiada-
jąc na nasze sugestie i wystąpienia strona pracodawcy uznała za sto-
sowne wypłacenie premii inflacyjnej w wysokości 5000 zł. wszystkim 
Pracownikom, którzy zatrudnieni byli w dniu zawarcia uzgodnie-

nia, i pozostaną w zatrudnieniu w dniu wypłaty. Termin wypłaty – 
nie później niż 30 września 2022 r. 

Podczas spotkania uzgodniono jeszcze limit skierowań na bezpłatne 
leczenie profilaktyczne na 2023 r. -80 skierowań ( w 2022 było 74) 
Strona związkowa dopytywała się jeszcze o termin przejścia Pracow-
ników związany z powstaniem Narodowej Agencji Bezpieczeństwa 

Energetycznego (NABE). W odpowiedzi usłyszeliśmy, 
że dokładny termin nie jest jeszcze znany. Zgodnie z 
planami rządowymi NABE ma powstać od 1 stycznia 
2023 r. 

14.09.2022 Płaca minimalna i stawka 
godzinowa w 2023 r. 

Płaca minimalna wzrośnie szybciej, niż pierwotnie pro-
ponował rząd. To efekt negocjacji prowadzonych przez Solidarność.  
Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, zgodnie z którym od 1 stycz-
nia 2023 r. minimalne wynagrodzenie ma wynosić 3490 zł, a mini-
malna stawka godzinowa 22,80 zł, a od 1 lipca 2023 r. minimalne 
wynagrodzenie za pracę ma wynieść 3600 zł, minimalna stawka 
godzinowa 23,50 zł. 
Decyzja rządu oznacza, że zamiast planowanego wcześniej wzrostu 
od stycznia 3383 zł i od lipca 3450 zł płaca minimalna wyniesie od-
powiednio 3490 zł i 3600 zł. 
" To mniej, niż postulowała Solidarność, ale znacząco więcej, niż pier-
wotnie proponował rząd. Cieszę się, że nasze argumenty przekonały 
pana premiera i udało się wypracować dobry kompromis i zachować 
proporcję minimalnej płacy w relacji do przeciętnego wynagrodzenia 
na poziomie 50 proc." – powiedział na konferencji prasowej Piotr  
Duda, szef Solidarności. 

 
Wraz ze wzrostem płacy minimalnej wzrosną też: 
-dodatek za pracę w porze nocnej - dodatek ten jest obliczany poprzez 
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podzielenie minimalnego wynagrodzenia przez wymiar czasu pracy 
pracownika przypadający w danym miesiącu, w którym doszło do pracy 
w nocy, 
-wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój, 
-odprawa z tytułu zwolnień grupowych, której wysokość nie może 
przekraczać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia, 
-odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w za-
trudnieniu, mobbing lub dyskryminację - wysokość odszkodowania 
nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie, 
-minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego, 
-kwota wolna od potrąceń komorniczych (nie dotyczy to jednak dłuż-
ników alimentacyjnych), 
-świadczenie pieniężne dla praktykanta. 
Wynagrodzenie minimalne ma też wpływ na podstawę wymiaru skła-
dek ZUS w przypadku niektórych grup ubezpieczonych. Zmianę odczu-
ją zleceniobiorcy pracujący na akord, duchowni oraz początkujący 
przedsiębiorcy. To nie koniec, płaca minimalna ma wpływ też na wy-
sokość grzywny za wykroczenia i przestępstwa skarbowe, wysokość 
kary za brak OC czy np. opłaty za egzamin wstępny na aplikację 
prawniczą. 

14.09.2022 Pismo w/s degradacji Ośrodków  
Wypoczynkowych w GK Enea 

Degradacja OW w Bledzewie 
Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Enea wystosowała 
pismo do Zarządu Enea S.A. w sprawie degradacji i dewastacji ma-
jątku socjalnego z takim trudem wypracowywanego przez kilka 
pokoleń Pracowników Energetyki. Treść pisma poniżej: 
„Członkowie naszej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność są ba 
rdzo zaniepokojeni brakiemdziałań właścicielskich w stosunku do 
Ośrodków Wczasowo - Rekreacyjnych GK ENEA. 
Pozostawienie obiektów bez bieżących napraw, przeglądów technicz-
nych doprowadziły do ich dewastacji, co w znacznym stopniu nosi 
znamiona celowego obniżania wartości majątku socjalnego. 
Pozostawienie ośrodków „samym sobie" świadczy o braku zrozumie-
nia dla ważności funkcjonowania tego majątku w życiu społeczności 
pracowników Grupy Enea. Brak decyzji umożliwiającej korzystanie z 
ośrodków wczasowych prowadzi do ich dewastacji. 
Sezon urlopowo -wypoczynkowy dobiega końca i wykorzystanie ich 
było w stopniu minimalnym. Możemy wskazać przykład Hotelu Edi-
son, który w prywatnych rękach przy niezmienionym otoczeniu gospo-
darczym prosperuje bardzo dobrze, a który w Grupie Enea przynosił 
straty. Oraz powołać się na przykład Ośrodka w Przesiece, który został 
uratowany dla społeczności pracowników Grupy Enea jedynie dzięki 
zaangażowaniu związku NSZZ Solidarność. Zawracamy uwagę, że 
majątek socjalny był wypracowywany przez kilka pokoleń pracowni-
ków energetyki. Przez wiele lat pracownicy zatrudnieni u wszystkich 
poprzedników prawnych (przed 
konsolidacją GK ENEA) łożyli środki na wskazany majątek socjalny. 
Wzywamy, zatem Zarząd Enea S.A. do podjęcia działań mających na 
celu wprowadzenie skutecznych mechanizmów mających na celu po-
prawę wizerunku Firmy oraz podniesienia wartości majątku, którego  
Enea S.A jest właścicielem. Deklarujemy pomoc przy wypracowaniu 
takich rozwiązań które doprowadzą do korzystania z naszych Ośrod-
ków przez pracowników naszej Firmy a tym samym zahamują proces 
degradacji i utraty wartości przedmiotowego majątku Firm" 
Temat został szeroko omawiany podczas zebrania Naszej Organizacji 
8 września 2022 r. w Zdroisku. 
Komisja Podzakładowa NSZZ Solidarność Enea Poznań przyjęła w 
tym temacie stanowisko. 
Liczymy na szybkie ustosunkowanie się do Naszego Stanowiska i 
podjęcie zdecydowanych działań w tym temacie. 

15.09.2022 Grupa Enea podała wyniki za  
I półrocze 2022 

Grupa Enea miała w drugim kwartale 2022 roku 244,1 mln zł zysku 
netto jednostki dominującej oraz 7,465 mld zł przychodów. W analo-
gicznym okresie 2021 roku zysk netto jednostki dominującej wynosił 
316,5 mln zł, a przychody ze sprzedaży oraz inne dochody 4,796 mld zł. 
EBITDA wyniosła w II kwartale 779,3 mln zł wobec 734,7 mln zł 
przed rokiem. 
Po pierwszym półroczu 2022 roku grupa Enea ma 739 mln zł zysku 
netto jednostki dominującej i 14,7 mld zł przychodów. W tym samym 
okresie 2021 roku zysk netto j.d. wynosił 704,8 mln zł, a przychody 9,9 
mld zł. 
EBITDA wynosi po sześciu miesiącach 1,839 mld zł, co oznacza 
wzrost o 10,6 proc. rdr. 
W I półroczu obszar Wytwarzania odnotował wynik EBITDA na po-
ziomie 672,8 mln zł (wzrost rdr o 17,4 mln zł). Spółka podała, że wyż-
szy wynik EBITDA jest głównie skutkiem wzrostu wyniku w segmencie 
Ciepło (głównie na skutek wzrostu marży jednostkowej) oraz w seg-
mencie Elektrowni Systemowych (wzrost marży na wytwarzaniu, przy 
jednoczesnym utworzeniu rezerw na umowy rodzące obciążenia oraz 
spadku marży na obrocie i Rynku Bilansującym). 
W segmencie OZE odnotowano spadek wyniku EBITDA, na co wpływ 
miało głównie utworzenie rezerwy na umowy rodzące obciążenia oraz 
wzrost kosztów zużycia biomasy. 
W obszarze Wydobycia osiągnięta została EBITDA na poziomie 606,3 
mln zł (wzrost rdr o 277,8 mln zł). Wyższy wynik EBITDA wynika 
głównie ze zwiększonej sprzedaży węgla (wzrost wolumenu, wzrost 
średniej ceny sprzedaży), częściowo skompensowanej wzrostem kosz-
tów działalności operacyjnej. 
Obszar Dystrybucji odnotował wynik EBITDA na poziomie 633,9 mln 
zł (spadek rdr o 53,6 mln zł). Spadek wyniku jest efektem wyższego 
poziomu kosztów operacyjnych, niższej marży z działalności koncesjo-
nowanej oraz niższego wyniku na pozostałej działalności operacyjnej. 
W obszarze Obrotu grupa odnotowała stratę EBITDA na poziomie 
33,6 mln zł (spadek rdr o 42,5 mln zł). Pogorszenie wyniku EBITDA 
wynika głównie z: niższego poziomu zrealizowanej marży na rynku 
detalicznym (na skutek gwałtownego wzrostu cen zakupu energii elek-
trycznej i paliwa gazowego na rynku hurtowym oraz wzrostu cen PM 
OZE), wyższych kosztów rezerw z tytułu roszczeń wypowiedzianych 
umów PM OZE oraz ze zmiany poziomu rezerw dotyczących umów 
rodzących obciążenia. Jednocześnie, odnotowano wyższy wynik z tytułu 
aktualizacji wyceny kontraktów CO2. 
Grupa Enea wydała na inwestycje w pierwszej połowie roku 1.078 
mln zł wobec 728 mln zł przed rokiem. 
Na koniec czerwca 2022 roku poziom długu netto do EBITDA wy-
niósł w grupie -0,28x. 
 
15-16.09.2022 Obradowała Rada Krajowej Sekcji 

Energetyki NSZZ Solidarność. 

W Mikołajkach spotkali się energetycy z całego kraju by uczestni-
czyć w zebraniu Rady Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ Solidar-
ność (KSE). Po załatwieniu spraw proceduralnych przystąpiono do 
realizacji wcześniej przyjętego programu zebrania: 
1. Przyjęto protokół z ostatniego zebrania Rady KSE z 28 września 
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2022 r. w Grodzisku Wielkopolskim. 
2.Sprawozdanie z działalności. Członkowie Prezydium KSE zdali 
relację z najważniejszych wydarzeń i spotkań jakie miały miejsce od 
Zjazdu Delegatów KSE- 30 czerwca 2022 r. w Gdańsku. Ważniejsze 
tematy poruszone w tym puncie: -Zespół Trójstronny Branży Energe-
tycznej, -Umowa społeczna dla energetyków, Ponadzakładowy 
Układ Zbiorowy Pracy, -Spotkania w Urzędzie Regulacji Energety-
ki i Ministerstwie Aktywów Państwowych, -Polityka energetyczna 
Kraju, -Wspólne spotkania Krajowych Sekcji zrzeszonych w Krajo-
wym Sekretariacie Górnictwa i Energetyki. 
3. Sytuacja w Grupach Energetycznych. Przedstawiciele: PGE, Tau-
rona, Energii, Enei i Zaplecza przedstawili sytuację w tych podmio-
tach. Zawarte porozumienia płacowe, kryzys energetyczny wywoła-
ny przez forsowaną na siłę przez UE politykę „zielonego ładu’ i jego 
wpływ na sytuację w w/w spółkach to główne tematy zreferowane 
przez członków KSE. Niestety w części Spółek łamane jest wewnątrz-
zakładowe prawo pracy. Rada ustosunkowała się do tych sytuacji 
przyjmując stosowne stanowiska. 
4.Składki związkowe. Skarbnik KSE M. Brzuśmian zreferował temat 
odprowadzania składek przez Komisje zrzeszone w KSE. 
5.Ankiety dotyczące liczebności członków związku w Komisjach 
zrzeszonych w KSE. Temat szczególnie ważny w perspektywie czeka-
jących nas wyborów i ustalenia parytetów wyborczych do władz 
KSE. Zaapelowano o pilne uzupełnienie ankiet. 
6.Sprawy różne, wolne wnioski. Omówiono XXXVII Pielgrzymkę 
Energetyków do Częstochowy oraz udział w niej struktur NSZZ Soli-
darność. Dyskutowano też na temat współpracy KSE z Krajowym 
Stowarzyszeniem Energetyków NAZARET. 
7.Dokumenty przyjęte przez Radę KSE: -Stanowisko w sprawie dys-
kryminowania członków NSZZ Solidarność w PGE, -Stanowisko w 
sprawie tożsamości GK Energa, -Stanowisko w sprawie restruktury-
zacji w Grupach Kapitałowych i skutków społecznych z nią związa-
nych, -Pismo w sprawie podpisania porozumienia płacowego w PGE 
Obrót. 

 
16.09.2022 Zmarł Stanisław 

Żytkowski. 
Dotarła do nas bardzo smutna wiadomość, 
w wieku 74 zmarł Stanisław Żytkowski 
legenda gorzowskiej, podziemnej Soli-
darności, znany gorzowski adwokat i 
działacz społeczny. 
Stanisław Żytkowski był uczestnikiem 
wydarzeń Marca '68.  W 1970 ukończył 
studia prawnicze. Do Solidarności należał 
od jej pierwszych chwil, czyli od 1980 r. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego w 
grudniu 1981 roku został aresztowany i 

przetrzymywany w areszcie śledczym w Wawrowie koło Gorzowa. 
Następnie wywieziony do obozu internowania w Głogowie. Po wyj-
ściu z internowania podjął działalność podziemną, stał się faktycz-
nym przewodniczącym podziemnej Solidarności, współzałożycielem 
Podziemnego Radia Solidarność Regionu Gorzowskiego. W stanie 
wojennym  wchodził w skład podziemnej Regionalnej Komisji Wyko-
nawczej związku, współorganizował druk i kolportaż niezależnych 
pism. 

W  1989 roku został wybrany na senatora I kadencji w częściowo 

wolnych i demokratycznych wyborach. Po upływie kadencji, zaanga-
żował się w pomoc osobom bezdomnym. Przez wiele lat  był Prezesem 
Towarzystwa  Pomocy Bliźniemu im. Brata  Alberta w Gorzowie. 
Stanisław Żytkowski był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany. Był 
m.in. Honorowym Obywatelem Gorzowa (2010), w sierpniu 2011 
odznaczony został przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w działalności na 
rzecz przemian demokratycznych i wolności słowa w Polsce. Doceniono 
także jego działania na rzecz rozwoju wolnych mediów i niezależnego 
dziennikarstwa. 
Cześć Jego pamięci. 

Uroczystości pogrzebowe ŚP Stanisława Żytkowskiego odbyły się 22 
września 2022 r. na Cmentarzu Komunalnym w Gorzowie Wlkp. 
Rozpoczęła je Msza Święta w intencji Zmarłego.  
Liturgii przewodniczył Biskup pomocniczy Diecezji Zielonogórsko 
Gorzowskiej ks. Adrian Put. 

"Żegnamy wyjątkową postać, człowieka wielkiej klasy, który był opozy-
cjonistą, który widział w drugim człowieku zawsze jego najlepszą 
 stronę. W swoich działaniach kierował się dobrem ludzi, pomagał im i 
uważnie słuchał. W kartach historii Gorzowa zapisał się na zawsze. 
Powinniśmy pamiętać o nim i jego dziele dla miasta, dla kraju na  
zawsze" - mówił podczas ceremonii pogrzebowej Jacek Wójcicki,  
prezydent Gorzowa. 

Po mszy jej uczestnicy  procesyjnie udali się na miejsce złożenia  
doczesnych szczątków  S. Żytkowskiego 
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W ostatniej ziemskiej drodze Stanisława Żytkowskiego uczestniczyła 
Rodzina oraz licznie przybyli Znajomi, Przyjaciele Przedstawiciele 
Władz i NSZZ Solidarność wraz z Pocztami Sztandarowymi. 

Anielski orszak niech Twą duszę przyjmie 
Uniesie z ziemi ku wyżynom nieba 

A pieśń zbawionych niech Ją zaprowadzi 
Aż przed oblicze Boga Najwyższego 

Komentarz Dariusza Rymara Dyrektora Archiwum Państwowego w 
Gorzowie Wlkp. 
"Setki osób pożegnało dziś na cmentarzu komunalnym Stanisława 
Żytkowskiego – adwokata, polityka i działacza społecznego. Ostatnie 
30 lat w jego życiu to praca zawodowa i pomoc bezdomnym. Zapewne 
to cenił sobie najbardziej. Ja jednak jestem mu wdzięczny za to, że 
wraz z grupą nielicznych osób, przechował przez lata stanu wojennego 
płomień wolności, który roznieciła w Polakach „Solidarność”. W naj-
trudniejszym momencie – wiosna 1983 roku – stanął na czele gorzow-
skiej podziemnej „Solidarności”. Staszek płacił za to internowaniem 
(ponad pół roku) i aresztowaniem (prawie 6 miesięcy). Płacił też osobi-
stą karierą nie mogąc doczekać się statusu adwokata, którego mu bez-
podstawnie odmawiano. Ten awans osiągnął dopiero po zmianach 
politycznych w roku 1989. Staszek był wspaniałym człowiekiem, 
skromnym, zawsze cierpliwie wysłuchującym innych i z wielką konse-
kwencją walczącym o środki dla bezdomnych. Pomógł wielu z nich. 
To jedna z najważniejszych postaci powojennego Gorzowa. Wielka 
strata, której nie oddadzą żadne słowa. Jestem przekonany, że Gorzów 
nie zapomni o swoim Honorowym Obywatelu". 

17.09.2022 Bartosz Zmarzlik  
po raz 3 został Mistrzem Świata 

Bartosz Zmarzlik już rundę przed zakończeniem tegorocznych in-
dywidualnych mistrzostw świata zapewnił sobie trzecie w karierze 
złoto. Kapitan Moich Bermudów Stali Gorzów, wygrywając w 
 Malilli wywalczył trzeci w karierze tytuł indywidualnego mistrza 
świata na żużlu. 

 
Przed szwedzką rundą Grand Prix Zmarzlik miał 20 punktów przewa-
gi nad drugim w klasyfikacji Leonem Madsenem. By zdobyć tytuł już 
w Skandynawii 27-latkowi z Kinic wystarczyło „tylko” zdobyć o 
jeden punkt więcej od Duńczyka. Przeczuwając to, że tytuł mistrza 
świata rozstrzygnie się już w Szwecji rodzina Zmarzlików stawiła się 
w Malilli w komplecie, razem z malutkim synkiem Antosiem. 
Kapitan Stali zrobił to bez problemu. W rundzie zasadniczej zdobył 
13 punktów i awansował półfinału. Podobnie jak Madsen. Duńczyk 
pojechał już w pierwszym półfinale i... zaliczył defekt motocykla, nie 
dojeżdżając do mety. To oznaczało, że Zmarzlik zdobędzie w Szwecji 
więcej punktów i tym samym 1 października, podczas turnieju w 
Toruniu, będzie mógł odebrać trzeci złoty krążek. 
Po kilku minutach radości Zmarzlik ponownie wsiadł na motocykl, 
wygrał półfinał oraz finał. Przed ostatnim turniejem ma już 31 punk-
tów przewagi nad Madsenem. 
Zmarzlik przeszedł w sobotę do historii żużla. Został najmłodszym 
zawodnikiem, który trzy razy zdobywał mistrzostwo świata.  
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Co ciekawe, jest to już 12 medal w historii Stali Gorzów, licząc oczy-
wiście tylko krajowych zawodników tego klubu. Sam Bartosz Zmar-
zlik ma już połowę medali, gdyż jego dorobek to 3 złote krążki 
(2019, 2020, 2022), 2 srebrne (2018 i 2021) oraz 1 brązowy (2016). 
Przed nim medale IMŚ z gorzowskich żużlowców zdobywali: Edward 
Jancarz w 1968 roku, Zenon Plech pięć lat później, Tomasz Gollob 
aż trzykrotnie w latach 2008-2010 i Krzysztof Kasprzak w 2014 
roku. 
Najciekawsze w całej statystyce jest to, że reprezentanci Polski w  
sumie wywalczyli 25 medali IMŚ, co oznacza, że żużlowcy Stali  
Gorzów mają blisko połowę z tego dorobku. 
Bardzo dobry wynik w Malilli osiągnął także Maciej Janowski. Lider 
Sparty Wrocław wjechał w Szwecji na trzeci stopień podium.  Patryk 
Dudek zakończył zawody na półfinale, a Paweł Przedpełski wycofał 
się z turnieju po kolizji z Maksem Fricke'iem. 

Wyniki Grand Prix Szwecji: 
1. Bartosz Zmarzlik (Polska) - 19 (2,3,2,3,3,3,3) 
2. Fredrik Lindgren (Szwecja) - 13 (1,2,3,2,1,2,2) 
3. Maciej Janowski (Polska) - 14 (3,0,3,3,2,2,1) 
4. Tai Woffinden (Wielka Brytania) - 11 (0,2,1,3,2,3,0) 
Klasyfikacja GP po dziewięciu turniejach: 
1. Zmarzlik 148, 2. Madsen 117, 3. Dudek 100, 4. Lambert 97, 5. Be-
wley 93, 6. Lindgren 92 
7. Janowski 92, 8. Woffinden 88, 9. Doyle 76, 10. Vaculik 71, 11. Mik-
kel Michelsen (Dania) 70, 12. Holder 64, 13. Fricke 52, 14. Anders 
Thomsen (Dania) 51, 15. Przedpełski 29. 
Ostatnia runda Grand Prix zostanie rozegrana 1 października w  
Toruniu. Ogromne szanse na podium w klasyfikacji generalnej ma 
Patryk Dudek, a teoretycznie do walki o medal może się też włączyć 
Janowski. 

17.09.2022 Spotkanie młodzieży 
 z opozycjonistami z czasów PRL 

W niedawno odremontowanym budynku Zachodniej Izby Przemysło-
wo-Handlowej w Gorzowie Wlkp. w ramach Europejskich Dni Dzie-
dzictwa odbyło się spotkanie młodzieży z opozycjonistami z czasów 
PRL. Młodzież mogła zadawać pytania oraz wspólnie zwiedzić pamiąt-
kową celę z czasów gdy w tym budynku mieścił się areszt śledczy. Py-
tań było tak wiele, że czasu zabrakło. Wszyscy byli zgodni takie spotka-
nia na pewno trzeba kontynuować. 
Podczas spotkania wspólnie z historykiem i regionalistą Robertem 
Piotrowskim można było też obejrzeć wystawę fotografii lotniczych z 
lat 20./30. ubiegłego wieku. Była to również okazja do zaprezentowa-
nia nowego projektu, który Izba realizuje wspólnie z Fundacją  
Rozwoju Efektywnej Edukacji-Free pod nazwą „Aktywni+”. 

Cela więzienna w byłym areszcie śledczym 
Więcej zdjęć na naszej stronie-Menu-Aktulaności 

 
16-18.09.2022 r. Weekend Solidarności  

nad morzem. 

Komisja Wydziałowa NSZZ Solidarność z Rejonu Dystrybucji Go-
rzów była organizatorem wyjazdu integracyjnego nad Bałtyk. Zgod-
nie z wieloletnią tradycją skorzystaliśmy z gościnności Pensjonatu 
PISZ w Pobierowie.  

Podczas naszego pobytu nad Bałtykiem 
organizatorzy dbali o to ,żeby nikt się 
nie nudził. Dla dorosłych była zabawa 
taneczna, konkurs rzutów do kosza i 
bule, a dla naszych milusińskich przygo-
towano  gry i zabawy na świeżym po-
wietrzu.  

Dla wszystkich odbył się również turniej tenisa stołowego. Podczas 
pobytu w  pensjonacie można było też skorzystać z: piłkarzyków, cym-
bergaja, basenu, stołu do tenisa stołowego, kortu do tenisa ziemnego 
oraz  rowerów będących do naszej dyspozycji gości. Można było też 
skorzystać ze spacerów nad morzem, najodważniejsi mogli się wyką-
pać  w Bałtyku. Kibice żużla mogli oglądać kolejny turniej GP  i zwy-
cięstwo Bartosza Zmarzlika, który w ten sposób zapewnił sobie zdo-
bycie 3 tytułu mistrza Świata.  
Pogoda dopisała, trochę wiało jak to nad morzem. Gospodarze Pensjo-
natu –Paweł i Ewelina zadbali o to, by nikt nie chodził głodny a 
ponieważ wszystko było pyszne, więc pewnie tu i tam  troszeczkę 
nam przybyło… 
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19.09.2022 Klub Koszykarski Astoria Bydgoszcz 
siódmy sezon z Eneą 

Enea przedłuża współpracę z koszykarzami z Bydgoszczy. To już 
siódmy sezon współpracy Astorii Bydgoszcz z Eneą. Energia i wspar-
cie od sponsora tytularnego pozwala klubowi osiągać coraz lepsze wy-
nik i wyznaczać ambitne cele. 
Sezon 2022/2023 będzie czwartym w najwyższej klasie rozgrywko-
wej w Polsce i, tak samo jak w poprzednich latach, Enea będzie spon-
sorem tytularnym koszykarzy z grodu nad Brdą. Oprócz wsparcia, 
które obejmuje zespół seniorów, Grupa Enea przyczynia się do rozwo-
ju najmłodszych adeptów koszykówki - w nadchodzącym sezonie 
będzie to razem dziesięć drużyn młodzieżowych działających przy 
Klubie Koszykarskim Astoria Bydgoszcz. 
"Siedem lat współpracy Enei i Klubu Koszykarskiego Astoria Bydgoszcz 
minęło bardzo szybko, ale było wypełnione niesamowitymi emocjami 
sportowymi. Od czasów gry w pierwszej lidze, klub niezwykle się rozwi-
nął, a to oznacza, że energia od Enei jest dobrze wykorzystywana. Jest 
dla nas też bardzo ważne wsparcie jakie klub udziela drużynom młodzie-
żowym. Stawianie na rozwój najmłodszych wpisane jest w działalność 
Grupy Enea, jako firmy odpowiedzialnej społecznie" − powie-
dział Artur Murawski, dyrektor Departamentu PR i Komunikacji w 
Enei. 
Enea Adamczyk Astoria Bydgoszcz z roku na rok osiąga coraz lepsze 
wyniki sportowe – awans do najwyższej klasy rozgrywkowej, a następ-
nie coraz wyższe miejsca w Energa Basket Lidze (sezon 2019/2020 oraz 
2020/21 - 11 miejsce, sezon 2021/22 – 9 miejsce). W nadchodzącym 
sezonie drużyna ma za cel uzyskanie awansu do fazy play-off (miejsca 
od 1 do 8 po rundzie zasadniczej) oraz finału Pucharu Polski. 
Enea od lat wspiera sport: zawodowy i młodzieżowy, będąc sponsorem 
tytularnym m.in. drużyn siatkarskich i koszykarskich oraz imprez 
triathlonowych, m.in. Enea Bydgoszcz Triathlon oraz Enea IRON-
MAN Gdynia. Edukację sportową dzieci promuje w ramach projektu 
Enea Akademia Sportu, wspierając Akademię Warty Poznań i Aka-
demię Lecha Poznań. Firma jest sponsorem Polskiego Związku To-
warzystw Wioślarskich, Polskiego Związku Zapaśniczego, Polskiego 
Związku Tenisa Stołowego oraz Polskiego Związku Hokeja na Tra-
wie. Ambasadorską marki jest Natalia Partyka, utytułowana zawod-
niczka tenisa stołowego i wielokrotna uczestniczka igrzysk olimpij-
skich i medalistka igrzysk paraolimpijskich. 
 

20.09.2022 Premia inflacyjna w Enea Logistyka 

Wzorem innych Spółek GK Enea również w Enea Logistyka spotkały 
się strony dialogu społecznego by uzgodnić wysokość premii infla-
cyjnej. Spotkanie odbyło się w trybie mieszanym, zdalnie i stacjonarnie. 
Rozpoczynając spotkanie Prezes Michał Comba przedstawił aktualną 
sytuację w Spółce, i zaproponował tak jak w innych Spółkach GK Enea 
wypłatę premii inflacyjnej w wysokości 5000 zł. dla Pracowników 
zatrudnionych w dniu zawarcia uzgodnienia oraz pozostających w 
zatrudnieniu w dniu wypłaty. Strona związkowa przyjęła propozycję 

pracodawcy. Uzgodniono , że wypłata premii nastąpi do 30 września 
2022 r. 
Podczas spotkanie przedstawiciele NSZZ Solidarność poruszyli jesz-
cze inne tematy: 
1. Integracja obszaru dystrybucji. W październiku 2022 ma się spo-
tkać komitet sterujący i podjąć decyzje w tym temacie. 
2.Tabela płac zasadniczych. Temat uzależniony od decyzji w sprawie 
integracji obszaru dystrybucji. 
3.Liczba skierowań do sanatorium w sezonie 2023. Strony dialogu 
wcześniej uzgodniły ich liczbę na sezon 2023-5- skierowań. 
4. Wartość posiłków regeneracyjnych na sezon 2023. Zaproponowali-
śmy podniesienie wartości posiłku do 25 zł. podobnie jak to jest w 
Enea Operatorze. Zarząd przeanalizuje taką możliwość 
 

21.09.2022 Wyciek w niemieckiej elektrowni  
jądrowej Isar II w Bawarii- Sytuacja radiacyjna 

 w kraju jest w normie 

19 września 2022 r. w elektrowni jądrowej Isar 2 na południu Bawarii 
doszło do wycieku - przekazało niemieckie ministerstwo środowiska. 
Resort został poinformowany o zdarzeniu przez operatora elektrowni, 
firmę Preussen Elektra. Do niegroźnego według oceny operatora incy-
dentu doszło na trzy miesiące przed planowanym wygaszeniem elek-
trowni 
Firma Preussen Elektra zapewniła niemieckie ministerstwo środowi-
ska, że wyciek "nie zagraża bezpieczeństwu, ale może wymagać prac 
naprawczych". Jeśli elektrownia ma pracować po 31 grudnia w ramach 
rządowego planu rezerwowego dla energetyki jądrowej, konieczny 
będzie tygodniowy okres naprawczy w październiku, podczas które-
go nastąpi przestój. 
Obecnie w Niemczech nadal działają trzy elektrownie jądrowe – Isar 
2 w Bawarii, Neckarwestheim 2 w Badenii-Wirtembergii oraz Em-
sland w Dolnej Saksonii. Pierwotnie miały zostać wygaszone do końca 
roku w ramach planów wygaszenie energetyki jądrowej 
w Niemczech. Pozostałe elektrownie jądrowe zostały wyłączone już 
wcześniej. 
Jednak pogłębiający się kryzys energetyczny powoduje, że w Niem-
czech pojawiają się głosy, aby przedłużyć okres eksploatacji istnie-
jących jeszcze jednostek. Najnowszy sondaż ARD DeutschlandTrend 
to potwierdza. Wynika z niego, że większość respondentów opowiedzia-
ła się za korzystaniem z energii jądrowej dłużej, niż tylko do końca 
bieżącego roku. 
Informacja o wycieku w niemieckiej elektrowni zbiegła się w czasie z 
doniesieniami o kolejnych walkach w rejonie Zaporoskiej Elektrow-
ni Atomowej w Ukrainie 
"Nie ma jednak powodu do niepokoju .Sytuacja radiacyjna w kraju 
jest w normie"— informuje Polska Agencja Atomistyki 
Zainteresowanie płynem Lugola w Polsce wzrasta wraz z każdą infor-
macją o działaniach wojennych w okolicach elektrowni atomowych, 
jednak specjaliści przypominają, aby samodzielnie nie przyjmować 
tego specyfiku 
Strażacy w całej Polsce dostali tabletki jodku potasu "na wypadek 
ewentualnego zagrożenia radiacyjnego" 
MSWiA uspokaja, że "to standardowa procedura''. Decyzja została 
podjęta w związku z informacjami medialnymi dotyczącymi sytuacji w 
Ukrainie i walk w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Ta-
bletki rozesłano do komend powiatowych Państwowej Straży Pożar-
nej już w zeszłym tygodniu. Główny Inspektorat Farmaceutyczny 
potwierdził, że Polska ma wystarczający zapas jodku potasu "nawet w 
przypadku wzrostu zapotrzebowania". 
Należy podkreślić, że profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu na 
własną rękę jest odradzane przez lekarzy i specjalistów.  
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Preparaty z tą substancją mogą wywołać skutki uboczne, w tym bolesne 
obrzęki w okolicach ślinianek, katar, problemy żołądkowe, nudności 
i wymioty czy wypryski na skórze. Jodek potasu to nieorganiczny 
związek chemiczny, sól potasowa kwasu jodowodorowego. Tworzy 
bezbarwne kryształy łatwo rozpuszczalne w wodzie. W wyniku elektro-
lizy stopionego jodku potasu powstaje jod i potas. "Nasze działania są 
wyprzedzające i zapobiegające. Nic nie wskazuje na to, by te tabletki 
musiały zostać użyte" - powiedział wiceminister MSWiA Błażej Po-
boży. Jak dodał, "jesteśmy przygotowani na to, aby każdy obywatel, 
który będzie potrzebował takiej tabletki, będzie mógł ją przyjąć". 
"Jedna tabletka zawiera 50 miligramów jodku potasu. Dorośli - w 
razie potrzeby - zażyją dwie" - objaśnił.  

Resort zapewnił, że obecnie w Polsce nie ma zagrożenia radiacyjnego 
ani skażenia radioaktywnego. Sytuacja jest na bieżąco monitorowa-
na przez Państwową Agencję Atomistyki. Agencja monitoruje sytua-
cję również w związku z wyciekiem w niemieckiej elektrowni  
jądrowej Isar II.  
 

21.09.2022 Enea szuka brakującego węgla  

Blisko 1 mln ton węgla potrzebuje koncern Enea do końca roku, 
aby wyprodukować zakontraktowaną na ten rok energię. Rozmowy 
z importerami są na zaawansowanym etapie. 
Spółka jednak już wcześniej rozpoczęła rozmowy z dostawcami i są one 
na zaawansowanym etapie. Enea będzie musiała zakupić brakujący 
surowiec z importu po cenach pięć, sześć razy wyższych niż w kraju. 
Wszystko przez problemy geologiczne w kopalni Bogdanka. Szacuje 
ona, że może nie być w stanie dostarczyć elektrowniom z grupy Enea 
ok. 1,44 mln ton z zamówionego węgla do końca 2022 r. Enea zaś do 
końca roku potrzebuje blisko 1 mln ton. 
Bogdanka tłumaczy 
W Bogdance doszło ostatnio do tzw. zaciśnięcia nowej ściany wydo-
bywczej. Problemy geologiczne przełożyły się na korektę prognozy 
wydobycia na ten rok. Bogdanka wydobyła w 2021 r. blisko 10 mln 
ton surowca. W tym roku miało to być 9,5 mln ton. W ostatnich tygo-
dniach jednak dwukrotnie skorygowała te szacunki, najpierw do 9,2 
mln ton, a następnie do 8,3 mln ton. Bogdanka tłumaczy, że już wcze-
śniej zwiększyła wydobycie w związku ze wzmożonym zapotrzebowa-
niem na węgiel kamienny w kraju. – W I półroczu 2022 zrealizowali-
śmy plan produkcji na poziomie wyższym o ok. 7 proc. w stosunku do 
założeń przyjętych na początku roku. Produkcja węgla handlowego w 
omawianym okresie wyniosła 5,57 mln ton, a sprzedaż 5,24 mln ton – 
tłumaczy spółka. Bogdanka podkreśla, że wykonanie planu powyżej 

pierwotnych założeń nie przekładało się na obniżenie planu na drugie 
półrocze. W związku z tym plan ten wynosił nadal ok. 4,3 mln ton wę-
gla handlowego. 
"Nieprzewidziane utrudnienia w prowadzeniu wydobycia, którym 
obiektywnie nie można było zapobiec, spowodowało konieczność aktu-
alizacji tego planu" – tłumaczy Bogdanka. 
Zakup węgla czy prądu? 
W związku z takimi prognozami Enea podaje, że do utrzymania wyma-
ganego prawem poziomu zapasów paliwa oraz do wywiązania się z 
zawartych kontraktów na sprzedaż energii elektrycznej na ten rok po-
trzebuje ok. 0,96 mln ton paliwa od dostawców innych niż Bogdan-
ka. "W związku z tym trwa proces przeglądu otrzymywanych ofert oraz 
kontraktacji dostaw węgla z alternatywnych źródeł" – podkreśla spółka 
w raporcie. Już teraz Enea sprowadza do elektrowni Połaniec ok. 
100 tys. t węgla z Kolumbii, Wenezueli i Australii. 
Paweł Puchalski, analityk Santander BM, wskazuje, że Enea w ko-
munikacie nie podaje kwoty, ponieważ spółka jeszcze nie oszacowała 
kosztów takiego zakupu surowca. "W mojej ocenie, Spółka może jeszcze 
nie wiedzieć, z jakiego kierunku i po jakiej cenie sprowadzi węgiel. Nie 
mogę też wykluczyć, że finalnie Enea zakupi nie węgiel potrzebny do 
wyprodukowania potrzebnej energii, ale samą energię. Jeśli jednak 
koniecznym byłby zakup energii, to mogłoby to, moim zdaniem, wpłynąć 
na podniesienie się ceny na rynku energii dnia następnego" Zdaniem 
analityka, co do zasady, lepszym i tańszym rozwiązaniem byłby za-
kup węgla. "Wówczas Enea pokryłaby koszty stałe pracy jednego naj-
bardziej efektywnych polskich bloków energetycznych (blok B11 w Ko-
zienicach") – mówi Paweł Puchalski. 
 

23.09.2022 Polskie Sieci Elektroenergetyczne  
ogłosiły stan zagrożenia na rynku mocy 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) ogłosiły okresy zagrożenia 
w ramach rynku mocy. Zapewniły jednocześnie, że system elektroe-
nergetyczny pracuje stabilnie, nie występuje też konieczność ograni-
czania poboru energii elektrycznej przez odbiorców. 
"Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ogłaszają okresy zagrożenia w 
dniu 23.09.2022 r. w godzinach 19:00-20:00, 20:00-21:00″ – czytamy 
w komunikacie PSE. 
PSE opublikowały wielkości umożliwiające dostawcom mocy wyzna-
czenie skorygowanego obowiązku mocowego na swojej stronie interne-
towej. 
Stan zagrożenia to sygnał dla elektrowni, że na żądanie PSE będą 
musiały dostarczyć wymaganą od nich wartość mocy. Ogłasza się go 
w sytuacji, gdy rezerwy mocy spadną do określonego poziomu. 
 

 

23.09.2022 Nowy Emeryt 

 Paweł Kubarski 

Do szczęśliwców, którzy doczekali 
emerytury w Grupie Kapitałowej 
Enea dołączył Starszy Specjalista ds. 
majątku sieciowego z Rejonu Dystry-
bucji Choszczno Paweł Kubarski. 
Młody emeryt zasłużył jak mało kto na 
emeryturę, przepracował w  
energetyce 45 lat. 
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Okolicznościowe pożegnalne spotkanie odbyło się w lokalu  
„U Jędrusia” w Choszcznie. Uczestniczyli w nim byli i obecni współ-
pracownicy. Jak zwykle przy takich okazjach były życzenia, prezenty, 
wspomnienia oraz tradycyjne 100 lat. W części artystycznej wystąpił 
Chór Tenorów, który brawurowo wykonał Hymn Emerytów. Paweł 
zadbał o strawę oraz napoje.  

Wszystko było pyszne.  Spotkanie upłynęło w miłej i sympatycznej 
atmosferze, i trwało do późnego wieczora.  
Świeżo upieczony Emeryt zadeklarował wolę kontynuacji członkow-
ska po przejściu na zasłużoną emeryturę w coraz większym Kole 
Emerytów i Rencistów działającym przy Naszej Organizacji. W ten 
sposób Będzie kontynuował swoją przygodę z NSZZ Solidarność.  
Zapraszamy do aktywnej działalności , w przyszłym roku wybory 
na nową kadencję 2023-2028. 
Tą drogą przyłączamy się do życzeń-100 LAT NA EMERYTURZE. 

Wcześniej pożegnalne spotkanie odbyło się również w świetlicy  
Rejonu Dystrybucji Choszczno. 

26.09.2022 Aktualizacja zapisów  
ZUZP w Enea Pomiary 

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami strony dialogu społecznego w 
Enea Pomiary spotkały się żeby dokonać aktualizacji zapisów Za-
kładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP). 
Pierwotnie spotkanie zespołu do tego powołanego miało dotyczyć usta-
lenia nowych zasad wynagradzania Pracowników wynagradzanych 
akordowo. Strona pracodawcy przedstawiła propozycje zmian w Tary-
fikatorze. Pojawiła się propozycja dodania nowych stanowisk: -
Specjalista ds. laboratoryjnych- Starszy Laborant- Laborant,-
Młodszy Laborant,-Pomocnik Laboranta -Inspektor BHP z podzia-
łem analogicznie j/w. 
Podczas spotkania zespołu strona pracodawcy przedstawiła jeszcze te-
mat waloryzacji tabeli płac zasadniczych, uzależniając ją od płacy 
minimalnej. 
Strony umówiły się na kolejne spotkanie 13 października 2022 r. 
 

 
27.09.2022 Blokada 

cen energii  
elektrycznej.  

 
Rząd przyjął projekt usta-
wy o szczególnych rozwią-
zaniach służących ochronie 
odbiorców energii elek-

trycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na 
rynku energii elektrycznej, który zakłada blokadę 
cen energii dla gospodarstw do 2 tys. kilowatogo-
dzin (kWh) 
"W przypadku rodzin z osobą niepełnosprawną limit 
wyniesie 2,6 tys. kWh, a u rodzin z Kartą Dużej 
Rodziny oraz rolników – 3 tys. kWh", poinformował 
rzecznik rządu Piotr Muller. 
Koszt regulacji szacowany jest na 23 mld zł. 
"Tam jest kilka mechanizmów, które gwarantują 
określony poziom ceny, ale to, co jest ważne z dzi-
siejszego rozstrzygnięcia Rady Ministrów, to pewna 
zmiana, która nastąpiła w stosunku do pierwotnego 
projektu, tzn. że rodziny z Kartą Dużej Rodziny oraz 
rolnicy będą mieli zamrożone ceny energii nie na 
poziomie 2,6 tys. kWh, tylko 3 tys. KWh [rocznie]. 
Czyli powiększyliśmy tę pulę dla dużych rodzin oraz 
dla rolników" – powiedział Muller w TVP Info. 
Jak podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR) w 

komunikacie, projekt zakłada wprowadzenie dodatkowo, dla gospo-
darstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania – 

w tym wykorzystują pompy ciepła – 
specjalnego dodatku elektrycznego do 
1,5 tys. zł. 
Ceny do 2 tys. kWh (2,6 tys. kWh dla 
rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym i 3 
tys. kWh w przypadku rodzin wielodziet-
nych i rolniczych) zostaną w przyszłym 
roku zablokowane na poziomie z 2022 
r. 
Gospodarstwa domowe, po przekro-
czeniu zużycia odpowiednio 2 tys., 2,6 
tys. oraz 3 tys. kWh, za każdą kolejną 
zużytą kWh, mają być rozliczane we-
dług cen i stawek opłat, które obowiązu-
ją w taryfie danego przedsiębiorstwa z 
2023 r. lub w przypadku ofert wolnoryn-
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kowych – według cen zawartych w umowie ze sprzedawcą. Jedynie 
nadwyżka ponad ten limit (w przypadku osób z niepełnosprawno-
ściami – 2,6 tys. oraz rodzin z Kartą Dużej Rodziny i rolników – 3 
tys. kWh) będzie rozliczna według taryf z 2023 r. 
"Według szacunków rządu, z zamrożenia cen energii elektrycznej w 
2023 r. skorzysta prawie 17 mln gospodarstw domowych (odbiorcy tzw. 
grupy taryfowej G). Na nowe rozwiązanie rząd przeznaczy ok. 23 mld 
zł" podano w komunikacie. 
Dla gospodarstw  domowych, które zużywają energię elektryczną do 
ogrzewania – w tym wykorzystują pompy ciepła projekt zakłada 
wprowadzenie jednorazowego dodatku elektrycznego. Dodatek ma 
wynieść 1 tys. zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia energii 
elektrycznej ponad 5 MWh – 1,5 tys. zł. Warunkiem otrzymania do-
datku będzie uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do cen-
tralnej ewidencji emisyjności budynków. Projekt zakłada, że o doda-
tek elektryczny będzie można ubiegać się w gminie, w swoim miej-
scu zamieszkania. Według szacunków z rozwiązania będzie mogło 
skorzystać ok. 800 tys. gospodarstw domowych, na które rząd prze-
znaczy ok. 1 mld zł. 
Projekt zakłada też wprowadzenie od 1 października br. specjalnego 
upustu dla gospodarstw, które ograniczą zużycie energii elektrycz-
nej. Wartość upustu ma wynosić 10% całkowitych kosztów zużycia 
energii elektrycznej. 
Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po 
ogłoszeniu ustawy w Dzienniku Ustaw. 
 

27.09.2022 Enea Serwis świętował swoje 15-lecie. 

Zarząd Enea Serwis zaprosił przedstawicieli Grupy Kapitałowej 
Enea do ośrodka „Kormoran” w Sulęcinie by wspólnie świętować 15 
lecie powstania Spółki.  
Zaproszeni goście mogli zapoznać się z historią Enea Serwis, najważ-
niejszymi wydarzeniami oraz wyzwaniami  jakie wymusza transforma-
cja energetyczna.  
Podczas spotkania wyróżniono też zasłużonych Pracowników Spółki. 

Wszyscy mogli też skosztować specjałów przygotowanych przez orga-
nizatorów. 
Wcześniej w dniach 23-25.09.2022 również w „Kormoranie” odbył 
się weekend integracyjny dla Pracowników Enea Serwis. 

 
29.09.2022 Obradowała Lubuska Wojewódzka  

Rada Dialogu Społecznego  

W Górzykowie kolejny raz w tym roku obradowała Wojewódzka Ra-
da Dialogu Społecznego Województwa Lubuskiego (WRDS). 
Obrady Rady zdominowała tematyka związana z kryzysem energetycz-
nym, „zielonym ładem” i związaną z nim transformacją energetycz-
ną, cenami nośników energii, bardzo wysoką inflacją oraz problemy 
z jakimi muszą się borykać samorządy i pracodawcy. Wśród zapro-
szonych prelegentów przedstawiających w/w  tematykę znaleźli się: -
Agnieszka Opalińska-dyrektor biura Zrzeszenia Gmin Wojewódz-
twa Lubuskiego. -Marian Babiuch-prezes Lubuskiego Towarzystwa 
na Rzecz Rozwoju Energetyki , -Wojciech Walewski -ekspert ds. 
energetyki z Departamentu Infrastruktury i Komunikacji urzędu 
marszałkowskiego.  
Wszyscy podkreślali bardzo trudną sytuację związaną z drastyczny-
mi podwyżkami energii elektrycznej i gazu. Co do przyczyn tak dro-
giej energii zdania były podzielone. Część za zaistniałą sytuację winiła 
ekipę rządzącą, inni z kolei wskazywali jako przyczynę narzucaną 
nam przez Unię Europejską politykę t/z „zielonego ładu” 

Członek Rady z ramienia Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidar-
ność Krzysztof Gonerski przypomniał prezydium WRDS, że już w 
czerwcu 2021 r. domagał się debaty na temat polityki energetycz-
nej Unii Europejskiej i jej wpływu na gospodarkę. Wtedy był jesz-
cze  czas, żeby reagować na te utopijne założenia. Niestety teraz 
"mleko już się rozlało"- mamy już kryzys energetyczny, wysokie 
ceny nośników energii oraz wysoką inflację, która bezpośrednio 
wynika z tej błędnej polityki. Agresja Rosji na Ukrainę i związana 
z tym wojna dodatkowo komplikuje całą sytuację. „Zielony ład” 
kosztowny eksperyment – to tytuł prezentacji dotyczący tej tematyki. 
Z prezentacji można się dowiedzieć o wpływie CO 2 na ocieplenie 
klimatu, zamykanie elektrowni jądrowych w Niemczech, blokowa-
nie budowy elektrowni jądrowych w Polsce, blokowaniu inwestycji 

związanych z energetyką opartą na węglu, ciemnych stronach ener-
gii ze słońca, przyszłości energetyki oraz tym czy UE i Polsce grozi 
blackout . 
Kilkugodzinna dyskusja, która głównie dotyczyła wskazania winnych 
zaistniałej sytuacji miała być podsumowana przyjęciem stanowiska 
dotyczącego sytuacji lubuskich przedsiębiorców w kontekście cen 
energii i gazu. Wielokrotnie modyfikowane stanowisko nie uzyskało 
jednak konsensusu… 
Podczas obrad dyskutowano jeszcze na temat cofnięcia koncesji  po-
szukiwawczej na obszarze Nowej Soli Spółce Zielona Góra Copper. 
Wobec barku dokumentów w tej sprawie Rada nie zajęła w tej sprawie 
stanowiska. Marszałek Polak wystąpi do Ministerstwa Klimatu i 
Środowiska o podanie powodu cofnięcia koncesji. 
W sprawach różnych poruszono temat Aktualizacji Strategii Rozwoju 
Województwa Lubuskiego w zakresie inwestycji energetycznych w 
gminie Gubin 
Zasygnalizowano tematykę niskiego poziomu wód gruntowych, jak 
podkreślono temat ten powinien stanąć na jednym z następnych 
posiedzeń WRDS. 
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1.09.2012 Zdroisk Turniej Solidarności 

1946 r. Most pontonowy na Warcie.

-6,24 zł.–wartość akcji Enea na dzień 30.09.2022 r. godz.12.50 
-4,9 %- stopa bezrobocia w sierpniu 2022 r. tyle samo co w 
lipcu 2022 r. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła w sierp-
niu 808,2  tys. i była  o 2,1 tys. niższa niż w lipcu. 
-66,99 euro- cena uprawnień do emisji CO 2 z 30.09.2022 r. 
-16,1 % -inflacja w Polsce w sierpniu 2022 r.  
 
-244,1 mln zł  zysku netto Grupa Enea w drugim kwartale 2022 r’ 
Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody wyniosły 4,796 mld zł. 
EBITDA wyniosła w II kwartale 779,3 mln zł wobec 734,7 mln zł 
przed rokiem. 
 
-739 mln zł zysku netto GK Enea po pierwszym półroczu 2022 roku. 
W tym samym okresie 2021 roku zysk netto wynosił 704,8 mln zł. 
EBITDA po sześciu miesiącach wyniosłą 1,839 mld zł, co oznacza 
wzrost o 10,6 %
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