
PAŹDZIERNIKOWE ROCZNICE 

WARSZAWA  
17 LISTOPADA 2022 R.  

ZAPRASZAMY DO  
UDZIAŁU W PROTEŚCIE  

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 244 Październik 2022 

W numerze 

KM  NSZZ „S” Enea w Bydgoszczy 

Obradował Zarząd Regionu  

Rada Krajowej Sekcji Energetyków 
===================================================================================== 

-450 mln euro na niemieckie  
elektrownie  

-Szczepienia przeciwko grypie 
-Zamrożenie cen energii  
-Premia w Enea Serwis 

-OZE -rośnie liczba odmów  

KONGRES SEKRETARIATU GÓRNICTWA I ENERGETYKI 



Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
1.10.2022 Grand Prix Polski w Toruniu. 

W Toruniu na MOTOARENIE odbyła się ostatnia runda  
tegorocznego cyklu Grand Prix 

Walka toczyła się o tytuł drugiego 
Wicemistrza Świata. 
Tytuł mistrza świata Bartosz Zmarz-
lik zapewnił sobie już przed dwoma 
tygodniami, podczas ostatniej rundy 
cyklu w szwedzkiej Malilli.  
Na ostatnią rundę do Torunia przyje-
chał już na luzie, bez presji - w nowym 
kevlarze i obszyciach motocykla, już 
ze złotymi elementami symbolizujący-
mi trzecie złoto. Odpuszczać rywalom 
jednak nie zamierzał. Ambicja i szyb-
kie motocykle dowiozły go do wiel-
kiego finału, a w nim na drugi sto-
pień podium. 
 

Za plecami Zmarzlika toczyła się walka o podium. Przed turniejem 
srebro w kieszeni miał już prawie pewne Leon Madsen. Duńczyk 
przypilnował swojej drugiej pozycji i sięgnął po tytuł wicemistrza 
świata. 
Najbardziej zacięta walka toczyła się o brązowy medal, a głównymi 
faworytami do tego krążka byli Patryk Dudek i Robert Lambert, któ-
rych w klasyfikacji generalnej dzieliły tylko trzy punkty. Przewaga 
Polaka stopniała jednak błyskawicznie, bo Dudek - niespodziewanie - 
zupełnie nie radził sobie na Motoarenie. 
Lambert rozpoczął świetnie i wydawało się, że żaden z kontrkandyda-
tów do podium go nie zatrzyma. W trzeciej serii Brytyjczyk zerwał 
jednak taśmę i zaliczył wykluczenie, a potem był już cieniem samego 
siebie. 
To otworzyło drogę do podium dla Macieja Janowskiego i Daniela 
Bewelya, którzy awansowali do półfinałów i mieli szansę odrobić straty 
do trzeciego miejsca. Spotkali się w 22. wyścigu, a w nim - śmiałym 
atakiem na ostatnim okrążeniu - Janowski zapewnił sobie miejsce w 
finale i brązowy medal indywidualnych mistrzostw świata! 
Finałowy wyścig Grand Prix w Toruniu wygrał Martin Vaculik, 
przed  
Zmarzlikiem, Madsenem i Janowskim. 

 
Grand Prix Polski - WYNIKI 
1. Martin Vaculik 19 (3,3,3,2,2,3,3) 
2. Bartosz Zmarzlik17 (2,2,2,3,3,3,2) 
3. Leon Madsen 12 (3,0,3,0,3,2,1) 
4. Maciej Janowski 13 (2,3,2,1,3,2,0) 
5. Mikkel Michelsen 10 (1,2,0,3,3,1) 
6. Andrzej Lebiediew 9 (3,0,2,3,1,0) 
7. Fredrik Lindgren 9 (2,1,1,3,1,1) 
8. Daniel Bewley 7 (0,2,3,2,0,0) 
9. Kacper Woryna 7 (3,0,2,1,1) 
10. Tai Woffinden 7 (1,1,3,t,2) 
11. Robert Lambert 7 (2,3,t,1,1) 
12. Jason Doyle 7 (1,3,1,2,w) 

13. Jakub Miśkowiak 5 (1,2,0,2,0) 
14. Jack Holder 4 (0,1,1,0,2) 
15. Patryk Dudek 4 (0,1,0,1,2) 
16. Krzysztof Lewandowski1 (1) 
17. Paweł Przedpełski0 (0,0,0,0,0) 
18. Mateusz Affelt 0 (0) 

 
Klasyfikacja generalna Indywidualnych Mistrzostw Świata 2022 

1. Bartosz Zmarzlik (Polska) - 166 pkt 
2. Leon Madsen (Dania) - 133 pkt 
3. Maciej Janowski (Polska) - 106 pkt 
4. Fredrik Lindgren (Szwecja) - 103 pkt 
5. Robert Lambert (Wlk.Brytania) - 103 pkt 
6. Daniel Bewley (Wlk.Brytania) - 102 pkt 
Ta szóstka autoamtycznie awansowała do przyszłorocznego cylku 
Grand Prix 
7. Patryk Dudek (Polska) - 102 pkt 
8. Tai Woffinden (Wlk.Brytania) - 95 pkt 
9. Martin Vaculik (Słowacja) - 91 pkt 
10. Mikkel Michelsen (Dania) - 82 pkt 
11. Jason Doyle (Australia) - 81 pkt 
12. Jack Holder (Australia) - 67 pkt 
13. Max Fricke (Australia)- 52 pkt 
14. Anders Thomsen (Dania) - 51 pkt 
15. Paweł Przedpełski (Polska) - 29 pkt 
16. Andrzej Lebiediew (Łotwa) - 26 pkt 
17. Rasmus Jensen (Dania) - 12 pkt 
18. Matej Zagar (Słowenia) - 11 pkt 
19. Kacper Woryna (Polska) - 8 pkt 
20. Gleb Czugunow (Polska) - 7 pkt 
20. Kai Huckenbeck (Niemcy) - 7 pkt 
20. Mads Hansen (Dania)- 7 pkt 
23. Oliver Berntzon (Szwecja) - 5 pkt 
24. Maksym Drabik (Polska) - 4 pkt 

 

3.10.2022 Enea może  
otrzymać z Bogdanki w 2023 

roku o 0,331 mln ton  
węgla mniej 

Elektrownie z Grupy Enea mogą 
otrzymać w 2023 roku w scenariuszu 
pesymistycznym z Bogdanki o 0,331 
mln ton węgla mniej - poinformowała 
Enea w komunikacie 

Lubelski Węgiel Bogdanka "szacuje, że niewykonanie umów zawar-
tych ze spółkami Enea Wytwarzanie, Enea Elektrownia Połaniec oraz 
Enea Ciepło w scenariuszu pesymistycznym dotyczy braku możliwości 
dostarczenia wolumenu ok. 0,331 mln ton węgla w 2023 roku" -  
napisano w komunikacie. 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 
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Trwają szczegółowe analizy w zakresie oszacowania wpływu zaistniałej 
sytuacji na konieczność oraz wolumen węgla kamiennego wymaganego 
do zakupu przez spółki wytwórcze GK Enea od innych dostawców niż 
LWB oraz przyszłe wyniki grupy Enei, w tym wysokości ewentualnych 
rezerw z tego tytułu. 
Kilka dni temu Bogdanka poinformowała, że jej plan produkcyjny 
na 2023 rok zakłada wydobycie na poziomie około 8,3 mln ton węgla 
handlowego. 
Plan uwzględnia skutki zatrzymania produkcji z jednej ze ścian. 
O pojawieniu się nagłych i nieprzewidywalnych utrudnień w prowa-
dzeniu wydobycia, którym obiektywnie nie można było zapobiec, 
ani przeciwdziałać, Bogdanka poinformowała na początku września. 
W połowie września Bogdanka obniżyła do 8,3 mln ton z 9,2 mln ton 
plan produkcyjny węgla handlowego w 2022 roku, również z powodu 
zatrzymania wydobycia z jednej ze ścian. 
 

3.10.2022 Kongres Sekretariatu  
Górnictwa i Energetyki 

W Katowicach w sali konferencyjnej im. Lecha Kaczyńskiego w sie-
dzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarności 
odbył się Kongres Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki 
NSZZ Solidarność (KSGiE)- największego Sekretariatu w strukturach 
NSZZ Solidarność.   
W Kongresie uczestniczyli zaproszeni goście, między innymi: Prze-
wodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda, Prze-
wodniczący Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Dominik Kolorz 
(gospodarz miejsca) -Anna Łukaszewska-Trzeciakowska,  
Wiceminister klimatu i środowiska oraz Wiceminister aktywów 
państwowych Piotr Pyzik.  

Na ogólną liczbę Delegatów -68 w kongresie uczestniczyło-45. 
Przed rozpoczęciem obrad uczestnicy spotkania minutą ciszy uczcili 
pamięć wszystkich tych którzy „odeszli na wieczną szychtę” 
Po załatwieniu spraw proceduralnych przystąpiono do realizacji wcze-
śniej zaproponowanego programu obrad: 
1. Wystąpienia  przedstawicieli Rządu RP. Zaproszeni Ministrowie 
przedstawili problemy z jakimi borykają się ich ministerstwa: -
transformacja energetyczna, polityka klimatyczna Unii Europej-
skiej, -parapodatki za emisję CO 2 i metanu, -powstanie Narodowej 
Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego,- umowy społeczne dla 
górnictwa i energetyki, -bezpieczeństwo energetyczne Naszego Kra-
ju.  Główną winą za kryzys energetyczny oraz problemy z niego 
wynikające obarczono wojnę na Ukrainie. 
2. Pytania do przedstawicieli ministerstw. Zebrani czasami w ostrych 
słowach zarzucali rządowi bezczynność, bierność, oraz zasłanianie 
się Unią Europejską oraz wojną na Ukrainie. Jak podkreślono nie 
możemy być wykonawcą czyjejś ideologii. Zwrócono uwagę na to, że 
kryzys energetyczny spowodowany chorą polityką „zielonego ła-
du”  narzucaną nam przez UE zaczął się już w 2021 r. Napaść Rosji 
na Ukrainę przyspieszyła tylko to, o czym od dawna ostrzegaliśmy-
bardzo drogie nośniki energii i ciepła, wysoka inflacja. Skoro nasze 
argumenty nie są uwzględniane przez UE to należy podjąć działania 
zmierzające do zmiany tej sytuacji.  Od przedstawicieli rządu oczeku-
jemy rozmów na temat aktualizacji umowy społecznej dla górnictwa 

i zawarcia umowy społecznej dla energetyki. Jak podkreślono obiet-
nice nowych miejsc pracy dla Pracowników z zamykanych kopalń w 
nowoczesnych technologiach związanych z OZE pozostały w sferze 
obietnic. Jako przykład podano plany samochodu elektrycznego- 
IZERA. 

3. Wystąpienie Piotra Dudy.  Prze-
wodniczący KK podkreślił, że obecna 
kadencja dobiega końca i czekają 
nas wybory na nową kadencją 2023
-2028. Podsumował też najważniej-
sze działania związku w czasie pan-
demii i po napaści Rosji na Ukrai-
nę. Przedstawił inicjatywy związku 
związane z wpływaniem na zmianę 

chorej polityki klimatycznej UE. Jak podkreślił od rządu RP oczeku-
jemy pilnej aktualizacji Polityki Energetycznej Polski. Podniósł też 
temat braku realizacji umowy programowej z Prezydentem Andrze-
jem Dudą związanej z emeryturami stażowymi. Jak podkreślił  wal-
czymy też o zgodny z ustawą odpis na Zakładowy Fundusz Świad-
czeń Socjalnych.  Przekazał też informację o działaniach Naszej Or-
ganizacji związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy. 
4.Sprawozdanie z działalności Rady KSGiE. Przewodniczący Sekre-
tariatu Jarosław Grzesik złożył sprawozdanie z najważniejszych 
tematów jakimi zajmował się Sekretariat w latach 2018-2022. 

5.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KSGiE. Delegaci wysłuchali 
sprawozdania z przeprowadzonej kontroli w Sekretariacie. 
6.Dyskusja nad sprawozdaniami. Złożone sprawozdania były na tyle 
precyzyjne i wyczerpujące, że nie było dyskusji nad nimi. 
7. Przejęcie uchwał i stanowisk. Delegaci przegłosowali i przyjęli 
stanowiska w następujących sprawach:-Zapewnienia suwerenności i 
bezpieczeństwa energetycznego opartego na krajowych nośnikach 
energii,-Pilnego opracowania krajowych zasobów energetycznych 
oraz strategii dla górnictwa, -korekta Polityki Energetycznej Pań-
stwa, -Docelowego modelu funkcjonowania energetyki,-Kosztów 
transformacji energetyki,-Integralności działania systemu dystrybu-
cyjnego, -sytuacji Obsługi Klienta  w Grupach Energetycznych, -
Systemowych regulacji dotyczących sprzedawców  energii elektrycz-
nej, - Prawa geologicznego i górniczego, -Dyskryminacji Członków 
NSZZ Solidarność, -Dokumentów lustracyjnych dla kandydujących 
do władz związku na nową kadencję. 
Prezydium Rady KSGiE ustaliło datę Wyborczego Zjazdu  
Delegatów  na  kadencję 2023-2028 – 27 czerwca 2023 r. Miejsca 
zjazdu jeszcze nie wyznaczono-można składać propozycje. 
 

5.10.2022 450 mln euro na utrzymanie pięciu  
niemieckich elektrowni na węgiel brunatny!!! 

 

Komisja Euro-
pejska zatwier-
dziła niemiecki 
program utrzy-
mania w gotowo-
ści pięciu elek-
trowni opalanych 
węglem brunat-
nym. Koszt pro-
gramu to 450 
mln euro.  

Elektrownie mają być wykorzystywane w wypadku niedoborów gazu 
ziemnego."Środek, w ramach którego pomoc może zostać udzielona 
najpóźniej do 31 marca 2024 r., przyczyni się do zabezpieczenia dostęp-
ności gazu ziemnego w warunkach niedoboru rosyjskiego gazu ziemne-

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
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go w kontekście wojny Rosji z Ukrainą. W ramach środka pięć elek-
trowni zostanie przeniesionych do tymczasowej rezerwy dostaw węgla 
brunatnego na okres od 1 października 2022 r. do 31 marca 2024 r. 
Niemcy zrekompensują również dwóm zainteresowanym operatorom, 
Lausitz Energie Kraftwerke AG i RWE AG, niezbędne koszty poniesio-
ne w celu zapewnienia, że zakłady działają i są gotowe do powrotu na 
rynek" - czytamy w komunikacie Komisji.                                                                       
"Ten tymczasowy środek pozwoli Niemcom złagodzić gospodarcze 
skutki wojny Putina z Ukrainą, ponieważ przyczyni się do zastąpienia 
gazu w przypadku niedoborów, zwiększając w ten sposób naszą goto-
wość na następną zimę" - oświadczyła wiceprzewodnicząca KE   
Margrethe Vestager.  

4.10.2022 Enea szósty sezon wspiera  
KS Energetyk Poznań 

Enea przedłużyła współpracę z klubem sportowym Energetyk Po-
znań. To już szósty, wspólny rok, w którym Grupa Enea jest spon-
sorem tytularnym poznańskiego klubu. Enea wspiera wszystkie sek-
cje sportowe klubu.  
Poznański klub Enea Energetyk Poznań jest jednym z najlepszych 
klubów w kraju w szkoleniu młodych siatkarek. W minionym sezonie 
juniorki młodsze zdobyły Mistrzostwo Polski. Wiele zawodniczek 
Energetyka kończących grę w młodzieżówce obecnie występuje na 
parkietach TAURON Ligi – najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. 
Enea wspiera poznański klub rozwijając działania związane ze szkole-
niem dzieci i młodzieży. Z kolei Enea Liga Mini Piłki Siatkowej jest 
największym projektem siatkarskim w Wielkopolsce skierowanym do 
dzieci pragnących nauczyć się ABC siatkówki. 
 

5.10.2022 Szczepienie przeciwko grypie. 
Sezon grypowy już się 
zaczął, na prośbę zainte-
resowanych szczepie-
niem Pracowników, 
którzy mieli problemy z 
realizacją umowy z 
PZU (w ramach umowy 
raz w roku mamy prawo 
się zaszczepić) podjęli-

śmy działania w celu zapewnienia realizacji tego świadczenia.  
Jak nas poinformowano temat został załatwiony pozytywnie. Treść 
informacji od PZU  na naszej stronie –Menu-Aktualności.  
W przypadku problemów z realizacją świadczeń od PZU prosimy o 
kontakt. 
 

5.10.2022 Spotkanie Solidarności z Premierem RP.  
 
W biurze Komisji 
Krajowej NSZZ 
Solidarność w 
Warszawie (KK) 
odbyło się spotka-
nie przedstawicie-
li  Solidarności z 
Premierem RP 
Mateuszem  
Morawieckim.  
W spotkaniu 

uczestniczyli członkowie Prezydium KK  oraz Przewodniczący Re-
gionów i Rad Sekretariatów Branżowych NSZZ Solidarność. 
Spotkanie trwało niemal dwie godziny. Dyskutowano o sposobach 
systemowego powstrzymania wzrostu cen energii uzyskiwanej ze 
wszystkich rodzajów surowców i nośników oraz zapewnienia godzi-
wego (systemowego) wzrostu wynagrodzeń pracowników w szeroko 
rozumianej sferze finansów publicznych.  Trzeci ciągle aktualny 
postulat Solidarności to emerytury stażowe. 
„Dzisiejsze spotkanie opierało się na trzech punktach, czyli na 3xP. Po 
pierwsze, powstrzymanie cen energii, nie tylko elektrycznej, ale w ogó-
le nośników energii. To dla nas bardzo ważne, bo możemy dyskutować 
o podwyżkach, o regulacjach płacowych, ale jeżeli tak będą galopować 
ceny energii, to przełoży się to na całą gospodarkę i ceny wszystkich 
produktów. Dlatego bardzo ważne jest, aby te ceny zatrzymać na odpo-
wiednim poziomie i żebyśmy nie wpadli w ubóstwo energetyczne” – 
mówił po spotkaniu Piotr Duda. 

Dodał przy tym, że problem ten dotyczy 
również firm energochłonnych, które 
zużywają najwięcej energii i mają pro-
blemy z utrzymaniem się w kosztach. 
„Drugi bardzo ważny postulat dotyczy 
regulacji płacowych w sferze finansów 
publicznych. Jeśli rząd proponuje na 2023 
rok podwyżkę na poziomie 7,8 proc., to my 
się z tym nie zgadzamy, ale na tym polega 
dialog, że się spotykamy i o tym rozmawia-
my. Będziemy ten temat drążyć i podejmo-

wać decyzje. Zaapelowałem także do premiera Morawieckiego o powo-
łanie wspólnego zespołu rząd-Solidarność, abyśmy mogli na te tematy 
w dalszym ciągu rozmawiać. nie zamykając drogi do dialogu. Ostatnia 
bardzo ważna sprawa, której nie odpuszczę, to emerytury stażowe. 
Dzisiaj apeluję po raz kolejny do marszałek Witek, aby odmrozić pro-
jekt prezydencki i obywatelski, abyśmy mogli te rozwiązania wypraco-
wać na Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, a nie na partyjnych 
spotkaniach. Apeluję o dialog, bo tak jak mówił pan premier – na tej 
łodzi musi być miejsce dla wszystkich. My chcemy jako Solidarność 
angażować się w dialog merytoryczny, ale nasze racje muszą być nie 
tylko słyszane, ale także brane pod uwagę” – zakończył Piotr  
Duda. 
"To było bardzo dobre spotkanie, ale w kilku punktach różnimy się" – 
powiedział po spotkaniu Premier Mateusz Morawiecki.  

Konwent Przewodniczących NSZZ Solidarność obradujący dziś po 
zakończeniu spotkania z Premierem Mateuszem Morawieckim zdecy-
dował, by zwołać pilne posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ  
Solidarność. Odbędzie się ono 7 października 2022 roku. Na tym 
zebraniu zostaną podjęte decyzje co do dalszych działań związku.  
 

6.10.2022 Przywłaszczenie okupowanej  
elektrowni atomowej w Zaporożu 

Prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin podjął decyzję o 
przywłaszczeniu czasowo okupowanej elektrowni atomowej Zapo-
roże. Wydał już dekret o utworzeniu Federalnego Państwowego 
Przedsiębiorstwa Unitarnego „Zaporoska elektrownia atomowa”. 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 
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Odpowiedni „dokument” został opublikowany na stronie internetowej 
Kremla. Według Kremla jest to rzekomo konieczne, aby „zapewnić 
bezpieczeństwo obiektów jądrowych elektrowni”. 
"Organizacja Operacyjna Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej" SA będzie 
prowadzić samodzielnie lub przy udziale innych organizacji działania 
na rzecz eksploatacji i likwidacji obiektów Zaporoskiej ELektrowni Ją-
drowej" - stwierdza dekret Putina. 
Jednocześnie wszystkie obiekty Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, a 
także majątek niezbędny do jej funkcjonowania, „zostaną przejęte na 
własność federalną”, a pracownicy rzekomo będą kontynuować pra-
cę i zostaną przeniesieni do podporządkowania kierownictwu Rosa-
tomu. 
Ponadto UAB „Rosenergoatom” została założycielem UAB 
„Organizacja Operacyjna Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej”, a jej kapi-
tał zakładowy wynosił 2 miliardy rubli. Tymczasowo okupowaną elek-
trownią atomową pokieruje były główny inżynier elektrowni atomo-
wej Bałakowo Oleg Romanenko. 
 

7.10.2022 Awarie w Europejskich  
elektrowniach jądrowych 

W krótkim czasie doszło do dwóch wycieków w Fińskiej elektrowni 
jądrowej Loviisa 
W ciągu pięciu dni miały miejsce dwa wycieki w elektrowni jądro-
wej Loviisa w południowo wschodniej Finlandii. Według przedsię-
biorstwa Fortum incydenty nie spowodowały zagrożenia dla środowi-
ska 
Elektrownia w Loviissa, około 90 km na wschód od Helsinek, urucho-
miona na przełomie lat 70. i 80. była pierwszą siłownią atomową w 
Finlandii. 
Elektrownia w Loviisa dostarcza ok. 10 proc. krajowego zapotrzebo-
wania na energię elektryczną. Jej pierwszy reaktor uruchomiono w 
1977 r., a drugi - w 1980 r. Moc obu reaktorów to 500 MW. Dla porów-
nania najnowszy trzeci reaktor elektrowni Olkiluoto (OL3) nad Zatoką 
Botnicką, będący obecnie jeszcze w fazie testów, może pracować z mo-
cą 1600 MW. 
Do wycieku w bloku 1, wyłączonego z eksploatacji z powodu prac kon-
serwacyjnych, doszło w środę. 
"Usterka została wykryta podczas przygotowań do testu szczelności" - 
przekazał fińskiemu nadawcy publicznemu YLE wiceszef zakładu 
Thomas Buddas. 
Naprawa nieszczelności spowoduje opóźnienie uruchomienia reakto-
ra. Ma do tego dojść 16 października 
W tej samej elektrowni poprzedni wyciek miał miejsce w sobotę w blo-
ku 2. Reaktor pracuje już normalnie. 
Według Buddasa incydenty "nie są ze sobą powiązane". 

 
W Niemczech trwa śledztwo 
w sprawie wycieku z  
elektrowni jądrowej w 
Brunsbuettel 
"28 września 2022 r. doszło 
do wycieku w trakcie płukania 
linii wylotowej w elektrowni 

jądrowej w Brunsbüttel, to są północne Niemcy" - podało oficjalnie 
ministerstwo energii w Szlezwiku-Holsztynie 

Zdarzenie zauważyły służby Vattenfall informując, że podczas płukania 
zbiornika filtra w elektrowni stwierdzono uszkodzenie spawu. Nie 
potwierdzono jakiegokolwiek poziomu ryzyka zagrożenia dla pracowni-
ków lub otoczenia obiektu.  
Elektrownia jądrowa Brunsbüttel jest od 2007 trwale zamknięta. 
Pozwolenie na likwidację obiektu wydano pod koniec 2018 roku i od 
tamtego momentu trwają prace przy rozbiórce elektrowni. 
Wadliwa linia znajduje się na chronionym obszarze budynku, gdzie 
umiejscowiony jest reaktor elektrowni jądrowej – podano w oświadcze-
niu, wspominając o wykryciu "niewielkiego skażenia radioaktywnego”. 
W związku z tym zdarzeniem organy ds. bezpieczeństwa reaktorów 
zleciły ekspertom przeprowadzenie dalszych przeglądów  
nadzorczych. 
Warto dodać przy okazji o standardzie reagowania w takich przypad-
kach. Ponieważ dotknięty rurociąg jest aktywny w zakładzie przetwór-
czym, firma Vattenfall musiała złożyć raport kategorii „N”. 
Zgodnie z prawem jądrowym oznacza to tzw. „normalny raport”, istnie-
ją również kategorie „wiadomości z ostatniej chwili” i „wiadomości 
natychmiastowe”. Zgodnie z zawiadomieniem zwykły raport oznacza 
okres sprawozdawczy wynoszący pięć dni roboczych. 
Decyzję o zamknięciu elektrowni Brunsbüttel podjęto po awarii 
reaktora w Fukushimie w Japonii. 
 

7.10.2022 Protest Solidarności w Warszawie  
17.11. 2022 r. 

W trybie zdalnym (video-konferencja) obradowała Komisjia Krajo-
wa NSZZ Solidarność (KK). Podsumowano efekty spotkań z Premie-
rem Mateuszem Morawieckim jakie odbyły się 5 października w 
siedzibie związku w Warszawie, oraz 22 września 2022 r. w Zakopa-
nem.  
Niestety spotkania nie przyniosły spodziewanych efektów.   
Propozycje rządu nie gwarantują realizacji postulatów Związku, 
dlatego KK podjęła decyzję o zorganizowaniu 17 listopada 2022 
manifestacji w Warszawie.  
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"Po dwóch turach rozmów z rządem KK zdecydowała o zorganizowaniu 
17 listopada protestu w Warszawie. W ocenie Związku propozycje rządu 
nie gwarantują skutecznej realizacji jego postulatów. – Nie szykujemy 
protestu przeciwko rządowi, ale na rzecz realizacji naszych postula-
tów"– powiedział podczas dyskusji szef Solidarności Piotr Duda. 
„Propozycje rządu nie gwarantują skutecznej realizacji postulatów 
Związku w zakresie przeciwdziałania wzrostowi cen energii, przeciw-
działania ubóstwu energetycznemu polskiego społeczeństwa, groźbie 
upadłości firm energochłonnych oraz nie wychodzą naprzeciw oczeki-
waniom znaczących podwyżek dla pracowników zatrudnionych w sze-
roko pojętej sferze finansów publicznych” – głosi uchwała dzisiejszej 
KK. 
„W tej sytuacji Komisja Krajowa podejmuje decyzję o zorganizowaniu 
17 listopada br. w Warszawie  manifestacji ulicznej” – czytamy w 
uchwale. 

Solidarność żąda realizacji trzech podstawowych postulatów: 
– Systemowego powstrzymania wzrostu cen energii uzyskiwanej ze 
wszystkich rodzajów surowców i nośników; 
– Zapewnienia godziwego (systemowego) wzrostu wynagrodzeń 
pracowników w szeroko rozumianej sferze finansów publicznych; 
– Przyjęcia ustawy dotyczącej tzw. emerytur stażowych. 
Decyzja KK o proteście nie zamyka drogi do porozumienia. 
NSZZ  Solidarność jak zawsze jest otwarta na rzeczowy dialog,  
jednak bez zmiany stanowiska rządu wobec kluczowych postulatów 
porozumienie nie będzie możliwe. 

 

7.10.2022 Nowa Emerytka  
Mariola Zygmunt 

 
W Hotelu Chrobry w Sulęcinie odby-
ło się uroczyste spotkanie na okolicz-
ność przejścia na emeryturę Naszej 
Koleżanki Marioli Zygmunt. 
Mariola do dnia przejścia na zasłużo-
ną emeryturę przez 13 lat pracowała 
na stanowisku Specjalisty ds. Admi-
nistracji i zajmowała się obsługą 
sekretariatu w RD Sulęcin.  
Wcześniej pracowała w Ośrodku 
Wypoczynkowym w Bledzewie. 

W okolicznościowym spotkaniu 
uczestniczyli zaproszeni goście: 
koleżanki i koledzy z Enea 
Operator i Enea Centrum. W 
imieniu NSZZ Solidarność 
Enea Gorzów Wlkp. życzenia, 
podziękowania oraz drobny upo-
minek przekazał Przewodniczą-
cy Komisji Wydziałowej NSZZ 
Solidarność w Sulęcinie  
Tomasz Król.  
Spotkanie upłynęło w miłej i 
sympatycznej atmosferze. Jak 
zwykle przy takich okazjach były 
życzenia, prezenty, wspomnie-

nia oraz tradycyjne STO 
LAT.  
Cieszymy się z chęci przy-
stąpienia przez Młodą 
Emerytkę i dalszego ak-
tywnego uczestnictwa w 
Kole Emerytów i Renci-
stów  działających przy 
Naszej Organizacji. 
Tą drogą przyłączamy się do życzeń-100 lat na emeryturze. 
 

10.10.2022 Obradowała Komisja  
Międzyzakładowa NSZZ Enea 

Komisja Podzakładowa NSZZ Solidarność Enea Bydgoszcz była 
organizatorem kolejnego w tym roku posiedzeniu Komisji Międzyza-
kładowej NSZZ Solidarność Enea (KM).  Członkowie KM z Grupy 
Kapitałowej Enea (GK) spotkali się w Bydgoszczy. W zebraniu uczest-
niczył również Mariusz Pliszka -członek Rady Nadzorczej Enea S.A. 

Tematyka obrad KM: 
1.Sprawozdanie z działalności od ostatniego zebrania, które odbyło 
się 18 maja 2022 Barlinku. Członkowie Prezydium KM zapoznali 

zebranych z najważniejszych wydarzeń w, których 
uczestniczyli, i których byli inicjatorami: -Dzień 
Energetyka ( jednakowa kwota nagrody w GK 
Enea, dodatkowy dzień wolny, obchody Dnia Ener-
getyka), -Upały, (skrócenie dnia pracy, temat do 
aktualizacji Zakładowego Układu Zbiorowego Pra-
cy) -  Porozumienia o stosowania ZUZP oraz ich 
aktualizacja, - System premiowania w Enea Ser-
wis, -Zmiany w Zarządach GK Enea, -
Współpraca w PZU Zdrowie. 
2.Działalność Komisji Krajowej (KK) i Krajowej 
Sekcji Energetyków NSZZ Solidarność Enea 
(KSE) . Marek Boiński zapoznał zebranych z efek-
tami spotkań w których uczestniczył.  -Spotkania 
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KK z przedstawicielami Rządu RP w Zakopanem i Warszawie, -
Kongres Sekretariatu Górnictwa i Energetyki w Katowicach. 
3.Manifestacja w Warszawie 17 listopada 2022 r. Omówiono najważ-
niejsze postulaty jakie będą prezentowane podczas  manifestacji. 
Będziemy też nagłaśniać nasze postulaty-powody kryzysu energe-
tycznego. 
4. Kampania promocyjna. Przedstawiło materiały przygotowane przez 
Prezydium KM. 
5. Wybory na kadencję 2023-2028. Przyjęto uchwały porządkowe 
dotyczące wyborów: -powołanie Komisji Wyborczej, -terminy wybo-
rów od Komisji Wydziałowych przez Komisje Podzakładowe do 
Komisji Międzyzakładowej. 
6. Przyjęcie uchwał i stanowisk. Komisja stosowymi uchwałami upo-
ważniła członków Prezydium do podpisania  porozumienia o stoso-
waniu ZUZP w Enea Logistyka, oraz protokołów dodatkowych do 
ZUZP w Enea Trading i Enea Oświetlenie. 
7.Wystąpienia zaproszonych gości. Nasz Przedstawiciel w  Radzie 
Nadzorczej Enea S.A. Mariusz Pliszka zapoznał zebranych z najważ-
niejszymi tematami jakimi zajmowała się Rada. 

8.Sprawy różne wolne wnioski. Tematy poruszone przez członków 
KM: -Przyszłość Enea Logistyka (integracja obszaru dystrybucji).- 
Pracowniczy Program Emerytalny i zarządzanie nim przez firmę 
Allianz (do VII 2022 AVIVA).Degradacja naszych ośrodków  
wypoczynkowych. -Wybory Społecznych Inspektorów Pracy. -Braki 
ubrań roboczych. -Przeglądy sprzętu ochronny do pracy na  
wysokości. -Taryfa pracownicza. -Powstanie Narodowej Agencji 
Bezpieczeństwa Energetycznego. 
 

11.10.2022 Obradował Zarząd Regionu Gorzów 
NSZZ Solidarność 

W siedzibie związku w Gorzowie Wlkp. na kolejnym w tym roku  
zebraniu spotkali się  członkowie Zarządu Regionu Gorzów NSZZ 
Solidarność (ZR G).  
Tematy poruszane podczas zebrania: 
1. Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego zebrania ZRG 
(23.08.2022 r.) 
2.Wybory na kadencję 2023-2028. Stosownymi uchwałami powołano 
Regionalną Komisję Wyborczą oraz ustalono: terminy wyborów, 
formy wyborów oraz klucz wyborczy na Zjazd Delegatów ZRG. 
3.Podsumowano uroczystości związane z 40 rocznicą największej w 
historii Gorzowa manifestacji z 31.08.1982 r. oraz obchody Dnia 
Wolności i Solidarności. 

4.Spotkania Przewodniczących Zarządów Regionów z Przedstawi-
cielami Rządu RP. Przew. Waldemar Rusakiewicz zrelacjonował 
spotkania jakie odbyły się w Zakopanem i Warszawie. Brak konkre-
tów w temacie postulatów związku był powodem zwołania nadzwy-
czajnego posiedzenia Komisji Krajowej, która podjęła decyzję o 
zorganizowaniu manifestacji w Warszawie 17 listopada 2022 r. Zaa-
pelowano o liczny udział w manifestacji.  
5.Sytuacja w zakładach pracy Regionu. Członkowie Regionu zapo-
znali się z sytuacją w Wodociągach, Szpitalu Wojewódzkim i  
Mestilu. 
6.Posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Wojewódz-
twa Lubuskiego (WRDS) . Przedstawiono relację z ostatniego posie-
dzenia Rady jakie odbyło się 29.09.2022 w Górzykowie. Głównym 
tematem obrad był kryzys energetyczny wywołany przez politykę 
energetyczną Unii Europejskiej t/z „ZIELONY ŁAD”. 
7.Feniksy za 2022 r. -corocznie  wyróżnienia przyznawane przez 
ZRG. Na wniosek Prezydium stosowną uchwałą przyznano je następu-
jącym osobom: Józef Kot, Zbigniew Rudowicz, Leszek Korban,  
Łukasz Plaskota. 
8.Strajk w Lubsku. Przedstawicielom Enei i Poczty Polskiej podzię-
kowano za wsparcie protestu kobiet w firmie W&W Polska w Lub-
sku. 
9.Sprawy różne wolne wnioski. W tym punkcie zebrania omówiono: -
Msza święta w 38 rocznicę zamordowania Bł. Ks. Jerze-
go  Popiełuszki -19.10.2022 r. (apel o liczny udział wraz z Pocztami 
Sztandarowymi).-Wojewódzka Rada Rynku Pracy (naszym przedsta-
wicielem na kolejną kadencję w Radzie będzie Grażyna Czerepowidz-
ka). -Spotkania w Powiatach (cykliczne spotkania odbywać się będą 
we wtorki i piątki). -Strona internetowa (trwają prace nad nową stro-
ną). -Tablica upamiętniająca pacyfikację  Zakładów Mechanicznych 
URSUS w Gorzowie -16.12.1981 r. Podczas remontu budynku byłego 
Ursusa zdjęto tablicę. Tablica aktualnie podlega renowacji. Nowa loka-
lizacja tablicy będzie na skwerze przy zbiegu ulic Grobla i  
Woskowa. -Pracodawca Przyjazny Pracownikom (można zgłaszać 
kandydatury). 
 

12.10.2022 ENEA tworzy ponad 864 mln zł  
rezerwy na zakup węgla 

Jak poinformowała 
Enea, w ramach 
przygotowań spra-
wozdań finansowych 
za III kwartał br. 
zidentyfikowano 
konieczność zwięk-
szenia rezerwy na 
umowy rodzące ob-
ciążenia w segmen-
cie wytwarzania o 
ok. 864,6 mln zł, z 
kwoty 446,9 mln zł 
do ok. 1,3 mld zł, 
przede wszystkim w 

związku z koniecznością zakupu węgla kamiennego od innych do-
stawców niż należąca do Enei kopalnia Lubelski Węgiel Bogdanka, 
która musiała ograniczyć wydobycie 
Enea podkreśliła, że w związku z tym o kwotę nowej rezerwy, czyli 
864,6 mln zł spadnie jej wynik EBITDA i zysk przed opodatkowaniem. 
We wrześniu kopalnia Bogdanka oszacowała na ok. 1,44 mln ton 
wolumen węgla, którego może nie być w stanie dostarczyć do końca 
2022 r. spółkom z grupy Enea z powodu ograniczenia wydobycia na 
skutek zaciśnięcia nowej ściany wydobywczej. Kopalnia zaznaczyła, 
że jest to scenariusz pesymistyczny. W efekcie Enea oszacowała, że w 
takiej sytuacji dla utrzymania wymaganego systemowo poziomu zapa-
sów paliwa oraz dla wywiązania się z zawartych kontraktów na 
sprzedaż energii elektrycznej na rok 2022 potrzeba ok. 965 tys. ton 
paliwa od dostawców innych niż Bogdanka. Spółka zaznaczyła wte-
dy, że z uwagi na obecną sytuację geopolityczną zakup węgla oznaczać 
będzie konieczność poniesienia dodatkowych, istotnych kosztów. 
Bogdanka to spółka akcyjna notowana na GPW, ale prawie 65 proc. 
jej akcji ma kontrolowana przez Skarb Państwa Enea. W połowie 
września Bogdanka obniżyła do 8,3 mln ton z 9,2 mln ton plan pro-
dukcyjny węgla handlowego w 2022 r. Spółka podała, że w ścianie 
uruchomionej 31 sierpnia br. nastąpił nagły i niespodziewany 
wzrost ciśnienia eksploatacyjnego, w wyniku czego doszło do jej 
zaciśnięcia. Dwa dni po obniżeniu prognozy prezes Bogdanki Artur 
Wasil został odwołany ze stanowiska, co wcześniej zapowiedział 
wicepremier Jacek Sasin. 
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12.10.2022 Prezydent podpisał ustawę o wsparciu 
firm wz. z sytuacją na rynku energii do 2024 r. 

 
Prezydent podpisał ustawę o zasa-
dach realizacji programów wspar-
cia przedsiębiorców w związku z 
sytuacją na rynku energii w latach 
2022-2024, której celem jest udziele-
nie wsparcia finansowego tym gru-
pom przedsiębiorców, dla których 

prowadzenie działalności gospodarczej jest zagrożone z uwagi na 
wzrost cen energii elektrycznej oraz gazu ziemnego.  
"Ustawa wprowadza możliwość przyjęcia przez Radę Ministrów pro-
gramów pomocowych, mających na celu udzielenie wsparcia finanso-
wego określonym grupom przedsiębiorców, w przypadku których pro-
wadzenie działalności gospodarczej jest zagrożone z uwagi na dyna-
miczny wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, wyni-
kający ze znaczącego wzrostu, w porównaniu z ubiegłym rokiem, ceny 
energii elektrycznej oraz gazu ziemnego, a także dynamicznej sytuacji 
na rynku energii" – czytamy w komunikacie kancelarii Prezydenta 
Ustawa określa ramy dla programów rządowych przyjmowanych w 
drodze uchwały Rady Ministrów, które mogą być realizowane w 
latach 2022-2024. 
Programy te adresowane będą do wybranych grup przedsiębiorców w 
związku z ponoszeniem przez nich dodatkowych kosztów wynikających 
ze wzrostu cen energii elektrycznej i gazu ziemnego. Rada Ministrów 
przyjmując, w drodze uchwały, program rządowy udzielania pomo-
cy przedsiębiorcom, określać będzie w szczególności: 
– katalog przedsiębiorców uprawnionych do otrzymania pomocy w 
ramach programu; 
– formy, kryteria, warunki i okres przyznania pomocy; 
– sposób obliczania wysokości pomocy; 
– maksymalną kwotę pomocy; 
– zakres wniosku o udzielenie pomocy; 
– termin i sposób składania wniosków o udzielenie pomocy; 
–  zasady i terminy rozliczania przez przedsiębiorcę pomocy. 
Za realizację programu rządowego odpowiadać będzie minister właści-
wy do spraw gospodarki. 
W uchwale ustanawiającej program rządowy Rada Ministrów ma 
określić wysokość oraz źródła finansowania, a także wysokość środ-
ków na jego realizację, a także operatora programu. Szczegółowy 
zakres obowiązków wyznaczonego operatora programu, co do zasady 
określić ma umowa zawarta przez tego operatora z ministrem właści-
wym do spraw gospodarki. Pomoc publiczna w ramach programu 
rządowego przyznawana będzie na wniosek przedsiębiorcy. 
Do czasu wydania przez Komisję Europejską pozytywnej decyzji o 
zgodności pomocy publicznej przewidzianej w programie rządo-
wym z rynkiem wewnętrznym pomoc nie będzie wypłacana. 
Ustawa wprowadza także rozwiązania umożliwiające wprowadzanie 
na rynek oraz wykorzystywanie w celach grzewczych węgla brunat-
nego w okresie od 15 września 2022 r. do 30 kwietnia 2023. 
Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 
 

13.10.2022  Obradowała Rada  
Krajowej Sekcji Energetyków NSZZ Solidarność 

W Grodzisku Wielkopolskim obradowała Rada Krajowej Sekcji 
Energetyki NSZZ Solidarność (KSE). 
Głównym tematem obrad było przyjęcie uchwał związanych z organi-
zacją wyborów do władz KSE na kadencję  2023-2028. 
Rada przyjęła uchwały dotyczące: -terminu wyborów, -klucza wybor-
czego, -komisji wyborczych, -przyjęcia Organizacji PGE Obrót 
Skarżysko Kamienna do KSE,- liczby okręgów wyborczych. 

Inne tematy będące przedmiotem obrad KSE: 
1. Relacja z posiedzenia Rady Społecznej Zespołu Trójstronnego 
Branży Energetycznej. Przed spotkaniem KSE odbyło się spotkanie 
Rady Społecznej Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej. 
Przew. KSE Marek Boiński przedstawił relację z tego spotkania, mię-
dzy innymi postępy prac nad zawarciem umowy społecznej dla 
branży energetycznej „ Umowa na okoliczność transformacji ener-
getycznej”. Przedstawiono założenie w/w umowy oraz tematy, które 
podlegają jeszcze uzgodnieniom. Umowa dla energetyki ma być pod-
pisana równolegle z umową dotyczącą NABE. 
2.Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy (PUZP). Przedstawiono 
postępy prac nad zawarciem Układu. Następne spotkanie w temacie 
PUZP ma się odbyć 25 października 2022 r. 

3.Sytuacja w Grupach Energetycznych. Przedstawiciele Taurona, 
Energii, PGE i Enei  przedstawili fakty jakie wydarzyły się w tych 
Spółkach od ostatniego zebrania Rady: -powstaje nowa Spółka celowa, 
która ma się zajmować ochroną, -kontynuowane są negocjacje pła-
cowe, -zawierane są porozumienia etatyzacyjne. Zwrócono szczegól-
ną uwagę na bardzo niebezpieczną sytuację- samo dopuszczanie się 
obcych wykonawców na naszych urządzeniach. Niestety zdarzają 
się wypadki śmiertelne. 
4.Manifestacja w Warszawie 17 listopada 2022 r. Zgodnie z decyzją 
Komisji Krajowej zaapelowano o liczny udział w tej manifestacji. 
5.Kiolmetrówka dla inkasentów. Bardzo drogie paliwa nie rekompen-
sują kosztów eksploatacji samochodów prywatnych wykorzystywanych 
do celów służbowych. Podobnie jak w przypadku diet należy podjąć 
działania w celu waloryzacji kilometrówki. 
6. Kolejne spotkanie KSE. Rada podjęła decyzję, że świąteczno-
noworoczne posiedzenie odbędzie się na początku 2023 r. 

 
14.10.2022 Prezydent podpisał Ustawę o ochronie 

odbiorców energii  
elektrycznej w 2023 r.  

Prezydent Andrzej Duda podpisał 
ustawę o ochronie odbiorców energii 
elektrycznej w 2023 r. Zgodnie z jej 
zapisami w przyszłym roku ceny prądu 
będą zamrożone na poziomie z 2022 r. 
do określonych limitów rocznego zu-
życia 
Chodzi o ustawę o szczególnych roz-
wiązaniach służących ochronie od-

biorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na ryn-
ku energii elektrycznej. Celem nowych przepisów jest "uruchomienie 
instrumentów zwiększających bezpieczeństwo energetyczne gospo-
darstw domowych oraz zapewnienie im ceny energii elektrycznej na 
poziomie umożliwiającym opłacenie rachunków" - podano na stro-
nach Kancelarii Prezydenta RP. 
Wsparcie ma polegać "na złagodzeniu rosnących kosztów zużycia 
energii elektrycznej w gospodarstwach domowych wynikających w 
szczególności ze wzrostu cen zakupu energii na rynku hurtowym". 
Według nowych przepisów w przyszłym roku ceny prądu będą zamro-
żone na poziomie z tego roku do limitu zużycia: 2 MWh rocznie dla 
gospodarstwa domowego, 2,6 MWh dla gospodarstw domowych z 
osobami z niepełnosprawnościami i 3 MWh w przypadku rodzin z 
Kartą Dużej Rodziny oraz rolników. Po przekroczeniu wskazanych 
limitów zużycia odbiorcy mają być rozliczani za każdą kolejną zu-
żytą ilość energii według stawek taryf lub cenników obowiązujących 
w 2023 r. Z zamrożenia cen wyłączeni będą odbiorcy, którzy wcześniej 
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zawarli rynkowe umowy gwarantujące im stałą cenę za energię elek-
tryczną w 2023 r. 
Jak zaznaczono, ustawa "zapewnia wsparcie dla odbiorców energii 
elektrycznej w gospodarstwach domowych, w tym również w zakresie 
energii zużywanej na potrzeby pomieszczeń gospodarczych związanych 
z prowadzeniem gospodarstw domowych, lokali o charakterze zbioro-
wego mieszkania, węzłów cieplnych, oświetlenia budynków mieszkal-
nych, garaży, domów letniskowych w ogródkach działkowych, o ile nie 
jest w tych pomieszczeniach prowadzona działalność gospodarcza". 
Ustawa przewiduje, że jeżeli między 1 października br. a 31 grudnia 
2023 r. odbiorca zmniejszy swoje zużycie, o co najmniej 10 proc. w 
porównaniu z okresem 1 października 2021 - 31 grudnia 2022 r., w 
2024 r. sprzedawca ma mu zaoferować upust w wysokości 10 proc. 
kosztów energii elektrycznej z okresu październik 2022 - grudzień 
2023. Upust ma być "uwzględniony w rozliczeniach z odbiorcą w 
kolejnych latach". 
Jak zwrócono uwagę, "uchwalone rozwiązania zakładają, że niezależ-
nie od wzrostu cen energii elektrycznej w taryfach na rok 2023 w rozli-
czeniach z odbiorcami przewidziana jest stabilizacja ich rachunków za 
obrót i dystrybucję energii na poziomie cen taryfowych z roku 2022". 
Przepisy przewidują też wprowadzenie dodatku elektrycznego, "który 
przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w 
przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest 
zasilane energią elektryczną, a to źródło zostało wpisane lub zgłoszone 
do centralnej ewidencji emisyjności budynków" do 11 sierpnia 2022 r., 
albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych 
lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności 
budynków. "Wysokość dodatku dla gospodarstwa domowego co do 
zasady wynosi 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia przez 
to gospodarstwo domowe więcej niż 5 MWh, odbiorcy energii elek-
trycznej w gospodarstwie domowym przysługuje dodatek w podwyższo-
nej wysokości 1500 zł" - wskazano. 
O dodatek elektryczny można ubiegać się w gminie właściwej we-
dług miejsca zamieszkania. 
Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z 
wyjątkiem: "art. 37 ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 1 pkt 3, które wchodzą w 
życie z dniem 1 grudnia 2022 r." oraz "art. 37 ust. 3 i 4 oraz art. 38 ust. 
1 pkt 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.". 

 

16.10.2022 Rocznica wyboru 
Polaka na Stolicę Piotrową. 

 
16.10.1978 r. o 18.18 nad Kaplicą Syk-
styńską uniósł się biały dym, a kardynał  
Felice ogłosił światu: "Habemus Pa-
pam!". Tak metropolita krakowski został 
264 następcą św. Piotra. Kardynał Ka-
rol Wojtyła jako pierwszy Polak, również 
jako pierwszy od 455 lat biskup Rzymu, 
niebędącym Włochem, zostając wybra-
nym na papieża, rozpoczął swój niezwy-
kły pontyfikat! Kardynał Wojtyła przy-
brał imię Jan Paweł II.  
Papież Polak zasiadał na Stolicy Piotrowej 
blisko 27 lat. Jego pontyfikat wywarł 
ogromny wpływ na losy Kościoła i świata. 
Bez Niego nie dokonałaby się przemia-

na Europy. Nie byłoby  Solidarności. Nie runąłby mur berliński.  
Nie byłoby "aksamitnej rewolucji".  

Jan Paweł II odbył 104 podróże apostolskie przemierzając cały świat 
i głosząc Ewangelię. Odwiedził 129 narodów. Napisał 14 encyklik, w 
których w nowy sposób ukazywał wiarę Kościoła i jego ludzkie naucza-
nie,14 adhortacji apostolskich, 11 konstytucji apostolskich, 45 listów 
apostolskich i 31 Motu Proprio. 
W czasie 26 lat pontyfikatu zwołał 9 konsystorzy, mianował ok. 240 

kardynałów, w tym 5 Polaków i 2,5 tys. biskupów; wyświęcił ponad 
2 tys. księży; beatyfikował 1338 osób, a 482 kanonizował. 
Wynik konklawe Polacy przyjęli z niedowierzaniem, ale też z wielką 
radością i nadzieją. Kilka miesięcy później, w czerwcu 1979 roku, 
podczas pierwszej pielgrzymki papieża do Ojczyzny, uwierzyli, że 
mogą odrzucić komunizm i odmienić swój los.” Niech zstąpi Duch 
Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej ziemi!”. - to właśnie te słowa, wypo-
wiedziane przez Jana Pawła II na Placu Zwycięstwa w Warszawie były 
pierwszym przyczynkiem do upadku komunizmu w Polsce. Można bez 
przesady powiedzieć, że bez Papieża Polaka i cudu, który za Jego wsta-
wiennictwem dokonał się w Polsce, nasz Związek mógłby nigdy nie 
powstać.  
Do ojczyzny odbył dziewięć pielgrzymek. Przyjeżdżał zawsze z kon-
kretnym przesłaniem, dostosowanym do aktualnie panującej sytua-
cji religijnej i politycznej. Każda z pielgrzymek była traktowana przez 
Polaków jako narodowe rekolekcje, a w spotkaniach z papieżem 
uczestniczyły miliony osób. Święty Jan Paweł II wzywał Polaków do 
sprawiedliwości społecznej i wzajemnego szacunku.  

2.06.1997 r. Papież zawitał też do Gorzowa Wlkp, podczas VI piel-
grzymki do Polski oraz 78 podróży apostolskiej Jana Pawła II. Piel-
grzymka przebiegała pod hasłem „Chrystus wczoraj, dziś i na wieki” 
Odbywała się w dniach od 31 maja do 10 czerwca 1997 r. W czasie 
tych 11 dni papież odwiedził 12 miejscowości: Wrocław, Legnica, 
Gorzów Wielkopolski, Gniezno, Poznań, Kalisz, Częstochowa, Za-
kopane, Ludźmierz, Dukla, Krosno, Kraków. Papież podczas kilku-
godzinnej wizyty wziął udział w nabożeństwie, jakie odbyło się na placu 
przy kościele Pierwszych Męczenników Polski na 
„Manhattanie” (szacuje się, że było tu wtedy 400 tys. wiernych!-
największe zgromadzenie i najważniejsze wydarzenie w historii 
miasta). 28 marca 1998 r. Papież Polak został Honorowym Obywa-
telem Gorzowa Wlkp. - pierwszym w powojennych dziejach miasta. 

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku. Jego uroczystości pogrze-
bowe na Placu Świętego Piotra były największą taką ceremonią w 
dziejach.  
Czas pomiędzy śmiercią a pogrzebem JP II wyzwolił w Polakach 
dawno niespotykaną jedność w bólu po śmierci Wielkiego Pola-
ka .Czas ten pod wieloma względami przypominał czasy sierpnia 
1980 r. (narodziny NSZZ Solidarność).  
 1 maja 2011 roku. Jan Paweł II został beatyfikowany przez Benedyk-
ta XVI, a 27 maja 2014 kanonizowany przez papieża Franciszka. 
Święty Jan Paweł II stawiał sobie i nam bardzo wysokie wymagania , 
bo głęboko wierzył w człowieka. Własnym życiem najlepiej pokazał , 
ile może zdziałać jednostka obdarzona wielką pracowitością i wolą wy-
pełnienia swego posłannictwa.  
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Pontyfikat JP II ściśle wiąże się 
z historią NSZZ Solidarność. 
Jego pontyfikat wywarł ogromny 
wpływ na losy Kościoła i świata.  
Podczas dziewięciu pielgrzymek 
do Ojczyzny mogliśmy uczestni-
czyć w narodowych rekolek-
cjach prowadzonych przez Jana 
Pawła Wielkiego . Co z tych 
rekolekcji zostało dzisiaj ? 
 Czy dzisiejsza  Polska  
pamięta  o naukach JP II?  

 

16.10.2022 W Polsce wzrosła liczba  
aut elektrycznych 

Z danych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA) i 
Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM), na koniec 
września br. po polskich drogach jeździło 54 tys. 331 elektrycznych 
samochodów osobowych, z których prawie 50 proc. to pojazdy w 
pełni elektryczne (BEV). 
Od początku 2022 roku ich liczba zwiększyła się o blisko 19 tys. sztuk, 
co oznacza wzrost o 44 proc. w porównaniu do analogicznego okre-
su 2021 r. 
Z "Licznika elektromobilności" wynika, że wraz z rosnącą liczbą 
pojazdów z napędem elektrycznym (EV) rozwija się również infrastruk-
tura ich ładowania. Pod koniec września 2022 r. w Polsce funkcjono-
wało 2460 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycz-
nych (4738 punktów). 28 proc. z nich stanowiły szybkie stacje łado-
wania prądem stałym (DC), a 72 proc. – wolne ładowarki prądu 
przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. We wrze-
śniu uruchomiono 33 nowe, ogólnodostępne stacje ładowania (79 
punktów). 
Raport pokazuje, ile pojazdów elektrycznych porusza się aktualnie po 
polskich drogach i ile działa stacji ładowania. Opracowanie powstaje na 
podstawie analiz danych pochodzących m.in. z Centralnej Ewidencji 
Pojazdów, a także własnych badań i prowadzonych ewidencji. 
 

17.10.2022 Aktualizacja ZUZP w Enea S.A. 

W Poznaniu odbyło się długo oczekiwane spotkanie dotyczące aktuali-
zacji zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w Enea S.A. 
(ZUZP). Wcześniejsze rozmowy dotyczące tej tematyki odbywały się 
przed pandemią koronawirusa, czyli na początku 2020 r. W spotkaniu 
ze strony pracodawcy uczestniczyli: Agnieszka Flach – Dyrektor De-
partamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Artur Ciszkowski- z 
Departamentu Prawnego i Zarządzania Przez okres od ostatniego 
spotkania dotyczącego aktualizacji zapisów ZUZP Spółki GK Enea 
zawierały Porozumienia o stosowaniu ZUZP, i w związku z tym wie-
le zapisów dotyczących tych Spółek można wykreślić z Układu dotyczą-
cego Enea S.A. 
Strona pracodawcy zaprezentowała projekt zaktualizowanego ZUZP. 
Przygotowany przez stronę pracodawcy dokument  zawierał w wielu 
punktach zmiany, które w naszej ocenie były nie do zaakceptowa-
nia. 
Ustalono, że w pierwszym etapie zapisy Układu  przejrzą wspólnie 
prawnicy ze strony społecznej i pracodawcy, usuną wszystkie zapisy 
które już nie dotyczą ENEA SA lub są archaiczne i nie mają już 

żadnego odniesienia do obecnej sytuacji w Enea S.A. 
Uzgodniono, że strony układu rozpoczną prace nad tak przygotowanym 
dokumentem, aby ewentualnie go uzupełnić. Jednym z ważniejszych 
pytań stojącym przed stronami jest to, czy rozpocząć prace nad no-
wym systemem wynagradzania? 
Na tym spotkanie zakończono 
  
18.10.2022 Wspólna Działalność Socjalna w 2023 r. 

W Poznaniu przedstawiciele Pracodawców i Związków Zawodowych 
z GK Enea spotkali się by dokonać stosownych uzgodnień dotyczą-
cych Wspólnej Działalności Socjalnej  (WDS)w 2023 r. Spotkanie 
odbyło się w trybie mieszanym (stacjonarnie i zdalnie). 
Przed spotkaniem Koordynator WDS Anna Bartowiak przesłała pro-
pozycje zmian do preliminarza  na 2023 r. Zaproponowane zmiany 
wynikają ze zgłaszanych uwag osób obsługujących WDS. Dyskusja 
nad zaproponowanymi zmianami dotyczyła następującej tematyki:- 
skład komisji socjalnej, -oświadczenia o dochodach, -zaświadczeń z 
Urzędów Skarbowych, -oświadczeń składanych przez osoby upraw-
nione do świadczeń socjalnych, -komunikowania się z osobami ko-
rzystającymi z WDS, -wczasów pod gruszą, -wypoczynku dzieci i 
młodzieży, -turnusów rehabilitacyjnych, -pożyczek na budowę do-
mów, -wycieczek do i powyżej 5 dni, -imprez zbiorowych, - zapo-
móg. Wiele z w/w tematów wymaga jeszcze dalszych uzgodnień. 
Podczas spotkania podpisano uzgodnienie dotyczące wypłaty świad-
czeń grudniowych dla dzieci w kwocie od 100 do 140 zł w poszcze-
gólnych progach dochodowych. 
Problemy z uzyskaniem oświadczeń o dochodach od emerytów skło-
niły strony do podjęcia decyzji o nie wypłacaniu świadczenia gru-
dniowego dla emerytów, a zarezerwowaną kwotę przeznaczyć na 
organizację spotkań w klubach seniora. 
Następne spotkanie dotyczące WDS zaplanowano na drugą połowę 
stycznia 2023 roku. Do tego czasu Administrator WDS oczekuje na 
propozycje i sugestie zmian do preliminarza. 
Więcej szczegółów do uzyskania w siedzibach NSZZ Solidarność. 
 

18.10.2022 Uzgodnienia w Enea Serwis. 

W Poznaniu strony dialogu społecznego w Enea Serwis (ES) spotkały 
się by rozmawiać o sprawach wymagających pilnego uzgodnienia w 
tej Spółce. Spotkanie odbyło się w trybie mieszanym (stacjonarnie i 
zdalnie). Spotkanie rozpoczął Prezes Ireneusz Rogowski, który w 
krótkim wystąpieniu zapoznał uczestników spotkania z aktualną sytua-
cją Spółki. Po tym wstępie przystąpiono do realizacji wcześniej zapro-
ponowanego programu spotkania: 
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1.Dofinansowanie do okularów i ekwiwalent za pranie odzieży w 
2023 r. Zarząd ES zaproponował indeksację tych świadczeń o współ-
czynnik inflacji  we wrześniu 2022 r. Ostatecznie strona pracodawcy 
zgodziła się  z naszą propozycją podwyższenia świadczeń o 20 %. : 
Zakup okularów korekcyjnych  (raz na dwa lata) -296 zł, -wymiana 
szkieł korekcyjnych (raz na rok)-201 zł, -zakup okularów przeciw-
słonecznych -112 zł. 
2.Posiłki regeneracyjne na sezon 2023. Uzgodniono kwotę posiłku na 
2023 r.-25 zł. 
3.Premia na 15 lecie Enea Serwis. Nawiązując do propozycji NSZZ 
Solidarność  złożonej 12 września 2022 r. Zarząd pozytywie odniósł 
się do naszej propozycji i zaproponował wypłatę takowej premii. Po 
krótkich negocjacjach uzgodniono wypłatę premii w dwóch ratach: -
pierwsza 1000 zł. do 10 listopada 2022 r,- druga 500 zł. do 10 grud-
nia 2022 r. Premia będzie przysługiwała zatrudnionym w dniu zawarcia 
porozumienia, i będącym w zatrudnieniu w dniu wypłaty. 
4.Regulamin premiowania dla wydziałów produkcyjnych.  
17 października 2022 r. strona pracodawcy przesłała projekt premio-
wania wydziałów produkcyjnych w Gorzowie Wlkp. i Lesznie. Uwa-
gi do przesłanego dokumentu można zgłaszać do końca  października 
2022 r. 
  

19.10.2022 Kolejna rocznica męczeńskiej śmierci 
ks. Jerzego Popiełuszki. 

 
38 lat temu został porwany i 
bestialsko zamordowany 
przez  funkcjonariu-
szy  Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych, Duszpasterz 
Solidarności  Ksiądz Jerzy 
Popiełuszko. Ksiądz Jerzy to 
jeden z najważniejszych, 
najczystszych symboli księ-
dza, patrioty oraz człowieka, 
który niósł ludziom nadzieję 
i odwagę w ciężkich czasach 
komunizmu. 

Mszą Świętą w Gorzowskiej Katedrze Członkowie NSZZ Solidar-
ność wraz z Pocztami Sztandarowymi oraz  Gorzowianie uczcili 38 
rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki Patrona 
NSZZ Solidarność.  
Eucharystii przewodniczył Ks. Zbigniew Kobus Proboszcz Katedry. 
Uczestnicy liturgii  modlili się między innymi w intencji NSZZ Soli-
darność , kanonizacji Ks. Jerzego, powrotu do zdrowia Kapelana 
Gorzowskiej Solidarności Ks. Andrzeja Szkudlarka.  

 

Na zakończenie mszy jej uczestnicy mogli ucałować relikwie Błogo-
sławionego Ks. Jerzego Popiełuszki. 
Po Mszy jej uczestnicy udali się pod Pomnik Ks. Witolda Andrzejew-
skiego gdzie złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Krótka 
modlitwa w intencji zmarłego 30 stycznia 2015 r. Kapelana  
Gorzowskiej Solidarności zakończyła rocznicowe uroczystości. 

Dzień śmierci Bł. Ks. J. Popiełuszki w 2018 r. został ustanowiony Na-
rodowym Dniem Pamięci Duchownych Niezłomnych. Nowe święto 
państwowe które obchodzone jest co roku 19 października ma być 
wyrazem hołdu dla duchownych, którzy swoją postawą "dawali wyraz 
wierze w Jezusa Chrystusa, ale też męstwu i niezłomnej postawie  
patriotycznej". 

19.10. 1984 r. został porwany i bestial-
sko zamordowany przez funkcjonariu-
szy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 
Duszpasterz Solidarności ksiądz Jerzy 
Popiełuszko .  
Ksiądz Jerzy to jeden z najważniej-
szych, najczystszych symboli księdza, 
patrioty oraz człowieka, który niósł 
ludziom nadzieję i odwagę w ciężkich 
czasach komunizmu. 
 Czasem przełomu w życiu Ks. Jerzego 
stało się lato 1980 r. Niedziela 31 
sierpnia.  
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W  sierpniu 1980 r. delega-
cja strajkujących hutników 
prosi Księdza Kardynała  
Wyszyńskiego o przybycie 
księdza do huty. Kapelan 
Księdza Prymasa przyje-
chał do kościoła Św. Stani-
sława Kostki. W zakrystii 
zwrócił się z prośbą do ks. 
Czarnoty, który jednak 
przygotowywał się do od-
prawiania Mszy Św. Wtedy 
zgłosił się do ks.  

Popiełuszki, który przyjął propo-
zycję i równolegle zaangażował się 
w Duszpasterstwo Ludzi Pracy.  
Po wprowadzeniu stanu wojennego i 
delegalizacji NSZZ Solidarność od 
lutego 1982 r. ks. Jerzy celebruje 
msze św. za ojczyznę (było ich 
razem 26).  
Działania ks. Jerzego wywołały 
wściekłość ówczesnej władzy. Rzą-
dzący urządza nagonkę. Od stycz-
nia do czerwca 1984 roku był 
przesłuchiwany 13 razy. Szczegól-

nie brutalne ataki były 
związane z oszczerczą 
kampanią prowadzoną 
przez ówczesnego rzecz-
nika prasowego rządu 
Jerzego Urbana  
(pod pseudonimem Jana 
Rema).  
 
19 października 1984 
roku Ks. Jerzy był zaproszony do Bydgoszczy. Pomimo nalegań go-
spodarzy, postanowił wrócić do Warszawy jeszcze tego samego wieczo-
ru. W Bydgoszczy podczas rozważań tajemnic Różańca Św. ostatnie 
zdanie wypowiedziane przez Ks. Jerzego brzmiało : „Módlmy się, 
byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy 
odwetu i przemocy”.  
Na drodze do Torunia, niedaleko miejscowości Górsk, samochód Księ-
dza Popiełuszki, prowadzony przez Waldemara Chrostowskiego, 
został zatrzymany przez umundurowanych milicjantów ruchu dro-
gowego (w rzeczywistości funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa). 
Waldemar Chrostowski został zmuszony do oddania kluczyków i 
przejścia do milicyjnego samochodu, tam skuto go kajdankami. Nato-
miast Grzegorz Piotrowski i Waldemar Chmielewski zmusili Ks. 

Jerzego, aby wysiadł z samo-
chodu. Ogłuszyli Go silnym 
uderzeniem w głowę, zakne-
blowali usta i wrzucili do ba-
gażnika. Odjechali. Przebieg 
wydarzeń, które nastąpiły tej 
strasznej nocy, nie są do końca 
znany.  
Ksiądz Jerzy został bestialsko 
zamordowany w nocy z 19 na 
20 października 1984 r. 

 
 
Pogrzeb księ-
dza Jerzego 
Popiełuszki  
odbył się 3 
listopada 
1984 r. w 
Warszawie. 
Uroczystości 
pogrzebowe w 
których 
uczestniczył 
kilkuset ty-
sięczny tłum 
przekształciły 
się w wielką 
manifestację. 

Wszędzie były widoczne transparenty zdelegalizowanej wówczas   
Solidarności.  Duchowny został pochowany przy kościele św.  
Stanisława Kostki, gdzie był wikarym. Miejsce to jest do dziś celem 
licznych pielgrzymek. 

16.08.2019 r. Warszawa nasza Pielgrzymka do grobu Ks. J.Popiełuszki 
Proces zabójców Ks. Jerzego rozpoczął się w Toruniu 27 grudnia 1984 
r. Już niebawem okazało się, że władze starannie wyreżyserowały 
jego przebieg. Za pozwoleniem sędziów, często zamieniał się on w 
„sąd nad Księdzem”. Padały oszczerstwa. Bezdusznie przyzwalano 
na bezczeszczenie pamięci o ofierze. Szczególnie arogancko zacho-
wywał się główny oskarżony, Grzegorz Piotrowski. Nie było w nim 
nawet śladu skruchy.  
Sąd wydał wyrok skazujący Grzegorza Piotrowskiego i Adama Pie-
truszkę na 25, Leszka Pękalę na 15, a Waldemarowi Chmielewskie-
go na 14 lat więzienia. Proces nie odpowiedział na najważniejsze pyta-
nie: kto wydał rozkaz zamordowania Księdza Jerzego?         
Do dziś nie znamy na nie odpowiedzi …W 1987 r. po osobistej inter-
wencji ówczesnego Ministra Spraw Wewnętrznych- Czesława Kisz-
czaka na mocy amnestii  kary dla wszystkich sprawców zostały zła-
godzone do 10, 15, 6 i 4,5 roku, co miało stanowić nagrodę za utrzy-
manie przez nich w tajemnicy personaliów rzeczywistych mocodaw-
ców zbrodni.  

 Wszyscy skazani opuścili już więzienia. Morderca ks. Popiełuszki  
Grzegorz Piotrowski  skazany na 25 lat więzienia, wyszedł na wol-
ność po 11 latach,  i do października 2017 (ustawa dezubekizacyjna) 
dostawał 3900 zł emerytury, dorabiał sobie jako dziennikarz , pisał 
pod kobiecymi pseudonimami (Dominika Nagel i Anna Tarczyńska) 
dla "Faktów i Mitów”.  Teksty Piotrowskiego o Kościele ociekały 
nienawiścią do duchownych, co widać już po samych tytułach: 
"Macharski cappo di tutti capi", "Kuria twoja mać", "Stan wysokiego 
Rydzyka", "Ksiądz żywemu nie przepuści", "Biskup w zalotach".  
Grzegorz Piotrowski obecnie nazywa się Grzegorz Pietrzak. Miesz-
ka w Łodzi – jak na ironię losu - przy ulicy Organizacji  Wolność i 
Niezawisłość. 
Wkrótce po śmierci ksiądz Jerzy Popiełuszko został powszechnie 
uznany za męczennika okresu komunizmu. W 1997 roku, za ponty-
fikatu Jana Pawła II, rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny. Pa-
pież Polak wielokrotnie wspominał księdza Popiełuszkę w czasie au-
diencji generalnych w Watykanie oraz podczas pielgrzymek do ojczy-
zny. Ksiądz Jerzy Popiełuszko został beatyfikowany 6 czerwca 2010. 
Na ołtarze wyniósł go Benedykt XVI.  Aktualnie czekamy na kanoni-
zację błogosławionego księdza Jerzego. Pozytywnie zakończyła się 
procedura badania nie dającego się wyjaśnić naukowo ulecze-
nia Francuza Francoisa Audelana, śmiertelnie chorego na białaczkę 
za wstawiennictwem księdza Jerzego.  
31.08.2014 r. Z upoważnienia Ojca Świętego Franciszka, Kongregacja 
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów podjęła decyzję o ustano-
wieniu bł. ks. Jerzego Popiełuszki patronem Niezależnego  Samo-
rządnego Związku Zawodowego Solidarność. 
Dzień śmierci bł. ks. J. Popiełuszki w 2018 r. został ustanowiony  
Narodowym Dniem Pamięci Duchownych Niezłomnych. Nowe świę-
to państwowe które obchodzone będzie co roku 19 października ma 
być wyrazem hołdu dla duchownych, którzy swoją postawą "dawali 
wyraz wierze w Jezusa Chrystusa, ale też męstwu i niezłomnej posta-
wie patriotycznej". 
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20.10.2022 Niemieckie elektrownie jądrowe będą 
działać do 

15.04.2023 r. 
 

 17.10.2022 kanclerz 
Olaf Scholz zadecydo-
wał, że wszystkie trzy 
elektrownie jądrowe 
będą działać do 15 
kwietnia 2023 roku. 

Według pierwotnych planów Niemcy miały zrezygnować z energetyki 
atomowej do końca tego roku. „Postanowienie kanclerza to szok dla 
Zielonych” – komentuje „Bild”. 
W piśmie skierowanym w poniedziałek wieczorem do minister środowi-
ska Steffi Lemke (Zieloni), ministra gospodarki Roberta Habecka 
(Zieloni) i ministra finansów Christiana Lindnera (FDP) kanclerz 
Scholz poinformował o „stworzeniu podstawy prawnej, aby wszystkie 
trzy działające elektrownie jądrowe (Isar II, Neckarwestheim 2 i Em-
sland) pracowały nadal po 31 grudnia 2022 roku” – najpóźniej do 15 
kwietnia 2023. 
„Propozycja ta ma pełne poparcie Wolnych Demokratów” – skomento-
wał na Twitterze Lindner, podkreślając, że z wielkim zadowoleniem 
przyjął decyzję kanclerza o kontynuowaniu pracy elektrowni przez 
ograniczony czas. 
„Możemy natychmiast wspólnie stworzyć podstawę prawną. Razem 
wypracujemy również realne rozwiązania na zimę 2023/2024. Ludzie 
mogą tego oczekiwać po dzisiejszej decyzji” – stwierdził Lindner 
„Rozsądek zwycięża. Kontynuacja pracy wszystkich trzech elektrowni 
jądrowych zapewnia większą stabilność sieci i niższe ceny” – napisał na 
Twitterze minister sprawiedliwości Marco Buschmann (FDP). 
Politycy FDP, którzy licznie i pozytywnie skomentowali w poniedziałek 
decyzję kanclerza, opowiedzieli się za eksploatacją trzech elektrowni 
jądrowych przez najbliższe dwie zimy. Podobnego zdania byli też 
czołowi politycy Unii: przewodniczący CDU Friedrich Merz oraz szef 
CSU Markus Soeder. 
Decyzja Scholza to „policzek dla Zielonych” i ministra Habecka – 
zauważa „Bild”. 
Podczas konferencji partii Zieloni podjęli decyzję o wyłączeniu z eks-
ploatacji elektrowni Emsland (Dolna Saksonia) po 31 grudnia 2022 
roku, a dwie pozostałe miały zostać zamknięte najpóźniej do połowy 
kwietnia 2023. 
Zieloni na zjeździe ustalili ponadto, że „nie zgodzą się na żadne regu-
lacje prawne w Bundestagu, które zapewniłyby nowe elementy paliwo-
we lub nowy wzbogacony uran” do elektrowni. Podkreślili też, że pod-
jęte decyzje powinny być wiążące dla ministra Habecka. 
„Zaledwie dzień po zakończeniu konferencji Zielonych, kanclerz uznał 
ich postanowienia za nieważne, decydując, że do 2023 roku będą pra-
cować trzy elektrownie” – podkreśla „Bild”. 
„Teraz jest jasność: wycofywanie z energii jądrowej jest aktualne. 
Niemcy ostatecznie zrezygnują z energii jądrowej 15 kwietnia 2023 r. 
Nie będzie przedłużenia ich pracy ani nowych prętów paliwowych” – 
skomentowała na Twitterze minister środowiska. 
„Czy to wszystko? Takie odroczenie sprawy jest rozczarowujące. To jest 
rozwiązanie sporu w gronie koalicji rządowej, ale nie problemu z elek-
trycznością dla Niemiec. Zagrożenie przerwami w dostawie prądu w 
nadchodzącym roku pozostaje aktualne” – skomentował na Twitterze 
Marcus Soeder (CSU). 
„Ten rząd akceptuje dalszy wzrost cen energii elektrycznej. Obecna 
koalicja stanowi ryzyko dla Niemiec i dla krajowego przemysłu. Zielo-
ni potwierdzili, że chodzi im tylko o własną ideologię, a FDP po raz 
kolejny obiecała zbyt wiele” – podsumował Soeder. 
 

23.10.2022 ENEA Operator uruchomiła własny 
serwis internetowy "Zamrożenie 

cen 2023" 
Sejm przyjął 7 października 2022 roku ustawę 
przewidującą zamrożenie cen energii elek-
trycznej w 2023 roku w ramach tzw. Tarczy 
Solidarnościowej. Nowe przepisy przełożą się 
na brak wzrostu kosztów energii dla większo-
ści polskich rodzin. 

Nie zapłacą one wyższych rachunków za prąd do limitu 2 tys. kilowa-
togodzin (kWh). Wyższy limit – do 2,6 tys. kWh – obejmie natomiast 
osoby z niepełnosprawnościami, a limit do 3 tys. kWh – rodziny z 
Kartą Dużej Rodziny oraz rolników. Wprowadzony zostanie też spe-
cjalny dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych, które zuży-

wają energię elektryczną do ogrzewania, w tym wykorzystują pompy 
ciepła. 
Zamrożenie cen energii elektrycznej 
Uchwalona ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie 
odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na 
rynku energii elektrycznej, gwarantuje stałą cenę na obecnym pozio-
mie do 2 tys. kWh zużycia rocznego. Limit ten jest zbliżony do śred-
niego zużycia energii w gospodarstwie domowym w 2020 r. 
Większy roczny limit zużycia energii elektrycznej dotyczyć będzie nato-
miast gospodarstw, w którym są osoby niepełnosprawnością, i wynie-
sie on 2,6 kWh. Z kolei w przypadku rodzin trzy plus – czyli rodzin z 
Kartą Dużej Rodziny oraz rolników, limit ten został określony na 
poziomie 3 tys. kWh. 
Nadwyżka ponad limit, odpowiednio 2 tys., 2,6 tys. i 3 tys. kWh, 
będzie rozliczana zgodnie z taryfą wyznaczoną na 2023 r. 
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. 
Dodatek elektryczny 
Gospodarstwa domowe, które zużywają energię elektryczną do ogrze-
wania – w tym wykorzystują pompy ciepła – będą mogły liczyć na 
specjalny dodatek elektryczny w wysokości nawet do 1500 zł. 
Wysokość dodatku będzie wynosiła 1000 zł, natomiast w przypadku 
rocznego zużycia energii elektrycznej ponad 5 MWh, zostanie on 
podwyższony do 1500 zł. 
Warunkiem otrzymania dodatku będzie uzyskanie wpisu lub zgłosze-
nie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budyn-
ków. 
Zachęta do oszczędzania energii elektrycznej 
Premiowane będzie również  oszczędzanie energii. Te gospodarstwa, 
które w 2023 r. zużyją nie więcej niż 90% energii z 2022 r., w 2024 r. 
otrzymają specjalny upust wysokości 10% całkowitych kosztów 
zużycia energii elektrycznej w 2023 r. 
ENEA Operator uruchamia serwis specjalny 
Spółka postawiła w internecie specjalny serwis z kompletem informa-
cji oraz dokumentów, wszystko związane z decyzją rządu o zamro-
żeniu cen w 2023 
Podajemy najważniejsze linki do serwisu ENEA Operator: 
-Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej ENEA Operator 
-Cennik czynności dodatkowych 
-Informacje o stawkach brutto usług dystrybucyjnych 
-Zamrożenie cen 2023 - limity 
 

24.10.2022 Manifestacja w Warszawie  
-Marsz Godności 17.11.2022 r.  

Kryzys energetyczny dotyka coraz więcej firm, ale przede wszyst-
kim  Naszych Rodaków. 
Propozycje rządu nie chronią społeczeństwa przed ubóstwem energe-
tycznym, nie chronią firm energochłonnych przed upadłością, a w 
kontekście wysokiej inflacji nie gwarantują podwyżek dla szeroko 
rozumianej sfery finansów publicznych. Nie dają też jasnej odpo-
wiedzi co dalej z emeryturami stażowymi.  
Dlatego 17 listopada 2022 r. organizujemy manifestację pod hasłem 
"Marsz Godności". 
Podczas manifestacji będziemy się domagać: 
• Systemowego powstrzymania wzrostu cen energii uzyskiwanej ze 
wszystkich rodzajów surowców i nośników; 
• Zapewnienia godziwego (systemowego) wzrostu wynagrodzeń pra-
cowników 
w szeroko rozumianej sferze finansów publicznych; 
• Przyjęcia ustawy dotyczącej tzw. emerytur stażowych. 
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Dlaczego będziemy protestować?  
Przede wszystkim Komisja Krajowa po spotkaniach z premierem i 
przedstawicielami rządu pozyskała pogłębioną wiedzę na temat 
działań rządu dotyczącą wysuniętych przez Związek postulatów. 
Niestety, z tych spotkań wynika jednoznacznie, że propozycje rządu 
nie gwarantują skutecznej ich realizacji. W naszej ocenie nie chronią 
one społeczeństwa przed ubóstwem energetycznym, nie chronią 
firm energochłonnych przed upadłością, a w kontekście wysokiej 
inflacji nie gwarantują podwyżek dla szeroko rozumianej sfery fi-
nansów publicznych. Nie dają też jasnej odpowiedzi co dalej z emery-
turami stażowymi. 
"W przypadku pierwszego postulatu dotyczącego cen energii zasadni-
cza różnica między nami [stanowiskami rządu i Solidarności - przyp. 
BM] polega na tym, że rząd uruchamia cały system wsparcia m.in. dla 
konkretnych firm, podmiotów, organizacji, samorządów, gospodarstw 
domowych (wprowadzając jednocześnie limity), zamiast – czego doma-
ga się Solidarność – systemowego zablokowania wzrostu cen dla 
wszystkich. To skomplikowane i groźne, bo w wielu przypadkach mamy 
do czynienia z pomocą publiczną, a ta musi być zgodna z prawem unij-
nym. Dla przykładu, jeśli udziela się wsparcia dla firm energochłon-
nych, to konieczna jest notyfikacja Komisji Europejskiej. A ta nie jest 
oczywista, co mogliśmy obserwować np. wobec hut szkła. Jeśli Komisja 
uzna pomoc za niezgodną z prawem unijnym, będzie trzeba ją zwrócić, 
a firmy takie jak huty, cementownie, zakłady chemiczne będą musiały 
upaść. To oznacza utratę nawet miliona miejsc pracy i nienotowane od 
lat dwucyfrowe bezrobocie. Zablokowanie wzrostu cen dla wszystkich 
będzie wymagało wsparcia jedynie dla wytwórców energii i nie będzie 
niosło za sobą groźby wzrostu inflacji oraz upadłości zakładów prze-
mysłowych. Nie będzie również konieczny system dotacji, który wielu z 
takiego wsparcia wyklucza" wyjaśnia Marek Lewandowski, Rzecznik 
Przewodniczącego KK NSZZ Solidarność. 
Jeśli chodzi o drugi postulat, Solidarność domaga się podwyżki dla 
pracowników z obszarów finansowanych z pieniędzy publicznych i 
to jeszcze w tym roku. Chodzi tu również o pracowników finansowa-
nych przez samorządy. "To również pieniądze publiczne. Zgodnie z 
naszym stanowiskiem do przyszłorocznego budżetu domagamy się też 
podwyżek w 2023 roku na poziomie 20 proc. Tymczasem rząd proponu-
je w przyszłym roku jedynie 7,8, co stanowi zaledwie połowę obecnej 
inflacji. W naszej ocenie nie należy mówić o podwyżce, ale co najwyżej 
o regulacji, czy raczej dodatku inflacyjnym" - Marek Lewandowski. 
W przypadku emerytur stażowych, sprawa jest najbardziej oczywi-
sta. Od 10 miesięcy mrożony jest w komisji sejmowej obywatelski 
projekt Solidarności, który miał pierwsze czytanie w grudniu ub. roku. 
Jeszcze gorzej jest z projektem prezydenckim w tej sprawie. Ten od 
grudnia nie miał nawet swojego pierwszego czytania. Takie traktowa-
nie głowy państwa to zdaniem Solidarności skandal. "Domagamy się 
natychmiastowego odmrożenia prac w sejmie, przeprowadzenia pierw-
szego czytania projektu prezydenckiego oraz dialogu. Jesteśmy otwarci 
na dialog, ale ten dialog trzeba prowadzić. Co najważniejsze, podno-
sząc te argumenty w bezpośrednich rozmowach z rządem, nie udało 
nam się przekonać premiera do zmiany stanowiska w powyższych 
sprawach. Stąd decyzja o skorzystaniu z kolejnego narzędzia w demo-
kracji – manifestacji na ulicach Warszawy" -  Marek Lewandowski. 
Od Rządu domagamy się również odmrożenia odpisu na Zakładowy 
Fundusz Świadczeń Socjalnych do ustawowej wysokości.  
Decyzja o proteście nie zamyka drogi do porozumienia. Solidarność 
jest otwarta na rzeczowy dialog, jednak bez zmiany stanowiska 
rządu wobec kluczowych postulatów porozumienie nie będzie  
możliwe. 
Jako Energetycy podczas manifestacji będziemy również protesto-
wać przeciwko narzuconej nam polityce klimatycznej Unii Europej-

skiej bezkrytycznie przyjmowanej przez Rząd RP. 
„Zielony ład” czyli polityka klimatyczna Unii Europejskiej  już do-
prowadziła do drastycznych podwyżek cen energii elektrycznej i 
gazu, zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego Polski i innych 
krajów UE, oraz inflacji niespotykanej od lat, która w połączeniu 
z  wojną na Ukrainie skutkuje kryzysem energetycznym na niespo-
tykaną skalę. Tegoroczna zima będzie obarczona bardzo dużym 
ryzykiem blackout-u.   
Nasze wcześniejsze działania nie przyniosły pożądanego skutku -
odejścia od chorej polityki klimatycznej opartej na OZE:  
-9 czerwca 2021 w Warszawie jako energetycy z NSZZ Solidarność 
byliśmy organizatorami kilkunastotysięcznej manifestacji w obronie 
Suwerenności Energetycznej Polski.   

Niestety nasze sygnały, że zbliżamy się do wielkiego kryzysu energe-
tycznego, w tym również drastycznych podwyżek cen nośników 
energii pozostały bez odzewu. Niestety mieliśmy rację. 

-Kolejną manifestacją zorganizowaną przez NSZZ Solidarność była ta 
w Luksemburgu zorganizowana 22 października 2021 r. Również tam 
wybrzmiał nasz głos w sprawie utopijnej polityki klimatyczne UE. 
"HANDS OFF TURÓW"„WCZORAJ MOSKWA DZIŚ BRUKSE-
LA SUWERENNOŚĆ NAM ODBIERA”" ŁAPY PRECZ OD POL-
SKIEJ ENERGETYKI" to tylko kilka z wielu haseł prezentowanych 
podczas naszego protesty. Podczas tej manifestacji Przewodniczący 
Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda apelował miedzy 
innymi do Premiera Mateusza Morawieckiego, aby w kwestii polity-
ki klimatycznej nie robił ani jednego kroku w tył i bronił bezpie-
czeństwa energetycznego Polski. Niestety i ten protest nie wpłynął 
na zmianę polityki rządzących UE i Polską. 

 
Dlatego po raz kolejny będziemy protestować, tym razem w  
Warszawie 17 listopada 2022 r. 
Zachęcamy do udziału w proteście, potrzebny jeden dzień 
urlopu. Osoby chętne mogą się zgłaszać do Przewodniczą-
cych Komisji Wydziałowych w Rejonach Energetycz-
nych  Spółkach GK Enea i Centrali  NSZZ Solidarność Enea 
Gorzów Wielkopolski. 
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Do zobaczenia na MARSZU GODNOŚCI w Warszawie. 

 
25.10.2022 Prezydent podpisał ustawę 
 przedłużającą Tarczę Antyinflacyjną  

do końca grudnia 
Prezydent Andrzej 
Duda podpisał usta-
wę przedłużającą 
Tarczę  
Antyinflacyjną 
Co oznacza decyzja 
o przedłużeniu 
tarcz? 
Oznacza to, że niższe 
stawki VAT m.in. na 

żywność, paliwa, a także zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej 
będą obowiązywać do 31 grudnia br. 
Podpisana przez prezydenta ustawa wydłuża działanie Tarczy Antyinfla-
cyjnej z 31 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Oznacza to m.in. 
utrzymanie czasowego obniżenia stawek VAT dotyczącego: żywności, 
paliw silnikowych, gazu ziemnego, energii elektrycznej i cieplnej, na-
wozów i innych środków wspomagających produkcję rolniczą. 
Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym 
Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym polegają na przedłużeniu 
obowiązywania do dnia 31 grudnia 2022 r. zarówno zwolnienia od 
akcyzy sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu będące-
mu odbiorcą w gospodarstwie domowym, jak też obniżenia stawek ak-
cyzy na określone wyroby energetyczne. 
Ponadto regulacja utrzymuje stawki VAT np. na żywność na dotych-
czasowym poziomie 8 i 23 proc. w przyszłym roku. 
 

26.10.2022 Enea Centrum przygotowuje się do    
obsługi klientów ubiegających się o  

zamrożenie cen energii  
W związku z podpisaniem przez Prezydenta RP ustawy przewidują-
cej zamrożenie cen energii elektrycznej w 2023 roku dla  
gospodarstw domowych, Enea Centrum przygotowuje się do  
przyjmowania oświadczeń oraz rozliczania klientów w systemie 
bilingowym zgodnie z nowymi zasadami.  
W obsługę procesu zamrożenia cen zaangażowanych będzie wiele ob-
szarów obsługi klienta, zarówno pierwsza linia kontaktu, jak i pracowni-
cy odpowiedzialni za procesy posprzedażowe. Z uwagi na to, że 
oświadczenia wymagają własnoręcznego podpisu klienta lub podpi-
su kwalifikowanego przewidujemy, że większość klientów złoży je w 
Biurach Obsługi Klientów lub nada listownie. 
W Biurach Obsługi Klientów pojawią się plakaty przypominające, że 
oświadczenia muszą złożyć tylko klienci, którym przysługuje więk-

szy niż 2000 kWh limit energii z zamrożoną ceną. Nagraliśmy rów-
nież zapowiedzi automatyczne (IVR) na naszą Infolinię, wyjaśniające 
klientom najważniejsze kwestie związane z oświadczeniami. 
W ramach przygotowań do obsługi oświadczeń zaplanowaliśmy wspól-
nie z Pionem Cyfryzacji i Obiegu Dokumentów w Enei Centrum 
nowe procesy opisujące m.in. obsługę systemu, w którym zarchiwizuje-
my oświadczenia (eArchiwum) oraz sposób kontaktu z klientami, którzy 
przesłali nieprawidłowo wypełnione oświadczenia. Enea Centrum 
wszystkie działania prowadzi w uzgodnieniu z Departamentem 
Sprzedaży w Enei. Pracujemy również z dostawcą zewnętrznym i De-
partamentem Teleinformatyki w Enei Centrum nad przygotowywa-
niem systemu bilingowego w sposób umożliwiający zastosowanie 
ustawowych limitów. 
W porównaniu z okresem sprzed pandemii, czyli 2019 rokiem, we 
wrześniu tego roku o ponad 24 procent wzrósł ruch klientów na 
infolinii. Zwiększyła się również o ponad 220 procent liczba osób 
korzystających z czatu. W 2019 roku, w okresie od stycznia do wrze-
śnia, we wszystkich kanałach zdalnych odnotowaliśmy prawie 1,5 mln 
interakcji przychodzących. W analogicznym okresie bieżącego roku, 
interakcji było już prawie 2 miliony. Dzięki rozwiązaniom organiza-
cyjnym, rozwojowi samoobsługi na Infolinii i zaangażowaniu pra-
cowników, ten sam zespół obsługuje większy niż wcześniej ruch. W 
rekordowym 2021 roku nasi pracownicy obsłużyli ponad 280 tys. 
interakcji więcej niż w latach wcześniejszych. 
 

26.10.2022 Enea Operator testuje samochód  
elektryczny do lokalizacji linii kablowych  

niskiego napięcia 
 

Coraz większa ilość przyłą-
czanych przez Eneę Operator 
linii kablowych na poziomie 
niskiego napięcia (nn) powo-
duje konieczność doposażenia 
Rejonów Dystrybucji w urzą-
dzenia umożliwiające ich 
efektywną eksploatację. Od-

powiedzią na tę potrzebę jest przeprowadzony przez Rejon Dystrybucji 
Szczecin, Biuro Majątku Sieciowego oraz Biuro Inicjatyw Innowa-
cyjnych pilotaż pt. „System do lokalizacji awarii, trasowania oraz 
identyfikacji kabli w liniach kablowych nn zabudowany w aucie o 
napędzie  elektrycznym". 
W ramach pilotażu postanowiliśmy zweryfikować przydatność pojaz-
dów elektrycznych do realizacji zadań związanych z eksploatacją 
linii kablowych w większych aglomeracjach miejskich. Podczas ana-
lizy tego rozwiązania wzięliśmy pod uwagę względy technicznie wyni-
kające z zasięgu wybranego do pilotażu pojazdu, który miał miejsce 
w Rejonie Dystrybucji Szczecin. Teoretyczny zasięg pojazdu był wy-
starczający do zadań, jakie realizuje brygada lokalizacyjna w mieście w 
ciągu jednej zmiany. Ważne były również względy ekonomiczne wyni-
kające z kosztów eksploatacji pojazdu oraz praktyczne wynikające 
z dodatkowych korzyści aut o napędzie elektrycznym. 
Z punktu widzenia techniczno-ekonomicznego do pilotażu wytypowali-
śmy trzy systemy, których celem było potwierdzenie przydatności apa-
ratury, zamieszczonej w aucie elektrycznym do pracy w terenie zurbani-
zowanym. W Citroenie Berlingo zainstalowaliśmy przenośny system 
lokalizacji uszkodzeń (generator udaru), przenośny traser cyfrowy 
do wykrywania i trasowania kabli SN i nn oraz rur i innych ciągów 
metalowych, a także przenośny identyfikator kabli służący do identy-
fikacji kabla przed jego przepięciem. 
W trakcie realizacji pilotażu zauważyliśmy wiele korzyści jakie daje 
samochód elektryczny. Mając na względzie zasięg auta, naładowanie 
baterii zasilających pojazd w siedzibie Rejonu Dystrybucji zapew-
niało realizację zaplanowanych prac przy dużo niższych kosztach, 
niż w przypadku pojazdów z silnikiem spalinowym (w przeliczeniu na 
kilometry jazdy). Atutem auta elektrycznego jest brak kosztów serwi-
sów pojazdu, ponieważ nie ma konieczności cyklicznych wymian 
oleju, filtrów czy świec. Dużo wyższa jest niezawodność samochodu, 
ponieważ pozbawiony jest elementów wrażliwych na uszkodzenia ta-
kich jak turbosprężarka, pompy paliwa, wtryski lub układ zapłonowy. 
Dzięki przeprowadzonemu pilotażowi mogliśmy poznać zalety i ograni-
czenia jakie niesie ze sobą wykorzystywanie użytkowych pojazdów o 
napędzie elektrycznym. Wnioski jakie z niego wynikają,  pokazują że 
jest to bez wątpienia właściwy kierunek, a doświadczenia z eksploat-
acji pozwoliły sprecyzować założenia jakie musi spełniać tego typu 
pojazd użytkowy. 
Koszt eksploatacji i redukcji emisji szkodliwych gazów powodują, że 
elektryczne pojazdy użytkowe mają niewątpliwą przewagę nad pojazdami o 
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tradycyjnym napędzie spalinowym. Dodatkowym atutem pojazdów o napędzie 
elektrycznym jest korzystanie z przywilejów jakie obecnie są dostępne dla tego 
typu  pojazdów takich jak jazda „bus pasem", wjazd do obszarów ograniczenia 
ruchu czy brak opłat za postój pojazdu w strefach płatnego parkowania. 
Wyniki przeprowadzonego pilotażu już dziś pozwoliły sprecyzować dokładne 
założenia jakie musi spełniać tego typu samochód, by dać wymierne korzyści 
finansowe z jednoczesnym zapewnieniem ergonomiczności i komfortu dla 
monterów użytkujących pojazd i zainstalowaną aparaturę .   

 
27.10.2022 Gorzów Wlkp. planuje  

budowę własnej elektrowni słonecznej 

Gorzów Wielkopolski przygotowuje się do budowy Miejskiej  
Elektrowni Słonecznej – farmy fotowoltaicznej o docelowej mocy 250 MW - 
poinformował rzecznik Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Wiesław Ciepiela. 
Projekt został zaprezentowany przez prezydenta Gorzowa Wlkp.  
 Jacka Wójcickiego i prezesów zarządu miejskiej spółki komunalnej Inneko. 
"Projekt Miejskiej Elektrowni Słonecznej, który dzisiaj prezentujemy, mogę 
nazwać projektem dziejowym, bez precedensu w skali kraju. Wpisuje się on w 
dwa istotne dla współczesnego świata zagadnienia – w dbanie o ekologię, o 
sprawy środowiska oraz troski o zapewnienie dostępu do energii" – powiedział 
prezydent Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki. 
Prace nad projektem władze miasta zleciły w kwietniu 2021 r. Szacunkowa 
wartość inwestycji, która ma zostać zrealizowana na zasadzie partnerstwa 
prywatno-publicznego, przekracza 500 mln zł. Spółka Inneko reprezentująca 
miasto posiada już prawomocne decyzje administracyjno–lokalizacyjną i o 
uwarunkowaniach środowiskowych. 
"Następnym etapem, który właśnie się rozpoczął jest wyłonienie doradcy ze-
wnętrznego - specjalisty, który pomoże wypracować najlepszy model gospodar-
czy i prawny funkcjonowania fabryki oraz model finansowania tej inwestycji. 
Taki doradca jest nam potrzebny, bo podstawową działalnością spółki Inneko jest 
zagospodarowanie odpadów i nasza wiedza w sprawach energetycznych wyma-
ga wsparcia fachowców" – wyjaśnił wiceprezes zarządu spółki Inneko Maciej  
Symeryak. 
Farma fotowoltaiczna o powierzchni około 250 ha ma powstać na dwóch 
działkach we wsi Stanowice, niedaleko Gorzowa. Warunkami sprzyjającymi 
tej lokalizacji są nieduże odległości od głównego punktu zasilania energetycz-
nego i linii wysokiego napięcia, budowanych przez Polskie Sieci Elektroener-
getyczne oraz od istniejącej obecnie i planowanej do rozbudowy strefy ekono-
micznej. Pierwszy prąd z miejskiej farmy słonecznej miałby popłynąć w 2024  
 

29.10.2022 Rośnie liczba odmów  
przyłączenia do sieci instalacji OZE 

Rośnie liczba odmów przyłączenia do sieci instalacji OZE: w 2017/18 było to 
260 odmów, w 2021/22 blisko 3,5 tys. - poinformowała we wtorek wiceminister 
klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska 
Wiceminister poinformowała, że według szacunków na koniec sierpnia moc 
zainstalowana w OZE wyniosła ponad 20,9 GW. W sierpniu ub.r. było to 
14,9 GW. Jak wyjaśniła 11 GW było zainstalowanych w fotowoltaice, instala-
cje wiatrowe stanowiły 7,6 GW, hydroenergetyka blisko 1 GW, biomasa - 1 
GW, biogaz - 272 MW. Podkreśliła, że rok do roku największy przyrost mocy 

zainstalowanych w OZE dotyczył fotowoltaiki (PV). Moc w PV wzrosła bo-
wiem o 184,3 proc. Na koniec sierpnia moc zainstalowana w prosumenckich 
mikroinstalacjach wynosiła ponad 8,2 GW. 
Dodała, że w 2030 r. możliwe jest osiągniecie nawet 50 GW mocy zainstalo-
wanej w OZE. 
Wiceszefowa MKiŚ przyznała, że ministerstwo otrzymuje coraz więcej sygna-
łów dotyczących odmów przyłączania do sieci instalacji OZE. 
"Otrzymujemy coraz więcej takich niepokojących sygnałów dotyczących odmów 
wydawania warunków przyłączenia do sieci OSD względem inwestorów OZE. 
Zjawisko staje się główną barierą dalszego rozwoju energetyki odnawialnej 
zarówno w Polsce, jak i w całej Europie" - powiedziała. 
Wiceminister podała przykład problemu morskiej energetyki wiatrowej w 
Szwecji, Danii, Niemczech, na Litwie, Łotwie, czy w Estonii. Te państwa - 
kontynuowała - wskazują sieci jako barierę rozwoju energetyki odnawialnej. 
Przedstawicielka resortu klimatu i środowiska dodała, że zgodnie z informacjami 
Urzędu Regulacji Energetyki w latach 2017/18 było 260 powiadomień o 
odmowie przyłączenia do sieci; w 2019/20 było to 1200 odmów, a w 2021/22 - 
3459 odmów z czego 3415 dotyczyło instalacji PV. 
"Obecnie skala odmów sięga już nawet 60-80 proc. wszystkich składanych 
wniosków o przyłączenie OZE" - poinformowała wiceminister. 
Łukaszewska-Trzeciakowska wyjaśniła, że "to jest jednocześnie, brak dosta-
tecznego rozwoju sieci z jednej strony, a z drugiej jesteśmy ofiarą własnego 
sukcesu związanego z programami finansowanymi przez NFOŚ, czyli fotowol-
taika (Mój Prąd), z trzeciej strony wysokie ceny energii, które jeszcze bardziej 
dopingują Polaków do myślenia o rozwiązaniach prosumenckich". 
Dodała, że w latach 2017-2018 prowadzono 45 sporów o odmowę przyłącze-
nia do sieci, a według stanu na marzec 2022 r. Prezes URE rozpatrywał już 
405 takich spraw. Większość z nich dotyczyła instalacji PV. 
"Tak duża liczba składanych wniosków o wydanie warunków przyłączenia dla 
OZE oraz wydanych przez OSD w 2021 r. warunków przyłączenia i podpisania 
umów, powoduje że w niektórych miejscach wyczerpują się możliwości przyłą-
czenia sieci" - wskazała przedstawicielka MKiŚ. 
Poinformowała ponadto, że moc OZE przyłączona do sieci OSD na koniec 
2021 wynosiła 15,7 GW, a do sieci OSP - 1,7 GW. "Umowy przyłączeniowe dla 
OZE według PSE, to jest 31 GW już podpisanych umów, z czego wiatr to jest 7 
GW, PV - 15,7 GW, offshore - 8,3 GW, z czego 5,9 GW w pierwszej fazie" - 
dodała. 
Wiceminister dodała, że w samym 2021 roku pięć największych OSD wydało 
5,5 tys. warunków przyłączenia do sieci dla źródeł OZE o łącznej mocy 9,6 
GW, co oznacza wzrost w stosunku do 2020 r. o 2 tys. warunków. 
"Jednocześnie podpisano umowy na przyłączenie do sieci dla 4 tys. nowych 
źródeł, czyli to nie OSD zmniejszyły ilość wydanych warunków, podpisanych 
umów o przyłączenie do sieci dla źródeł OZE. Jest dokładnie odwrotnie nato-
miast nierównomiernie na całym terenie kraju" - powiedziała. 
Dodała, że z analizy MKiŚ wynika, że "główną i bezpośrednią przyczyną proble-
mu jest duża liczba składanych wniosków i podpisanych umów przy jednocze-
śnie niedostatecznych nakładach na sieć, ale to jest problem paneuropejski". 
Dodała, że należy optymalizować istniejące możliwości sieciowe oraz rozbu-
dować i modernizować sieć. 
Przypomniała, że niedawno w wykazie prac legislacyjnych rządu pojawiła się 
informacja na temat specustawy dot. sieci przesyłowych. 
Zgodnie z opracowywanym projektem m.in. ma zostać uproszczony proces 
pozyskiwania gruntów pod takie inwestycje. Uproszczone mają być też  
procedury dotyczące wydawania pozwoleń na budowę. 
 

31.10.2022 Postępowanie kwalifikacyjne na Członka 
Zarządu 

Enea  
Centrum. 

 
Rada Nadzorcza 
ENEA Centrum 
sp. z o.o. z siedzibą 
w Poznaniu ogłosi-

ła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu  
ds. Rozwoju Spółki. 
Pisemne zgłoszenia kandydatów w zamkniętych kopertach z dopiskiem 
„Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. Rozwoju 
Spółki ENEA Centrum sp. z o.o., wszczęte ogłoszeniem na stronie internetowej 
Spółki w dniu 24.10.2022 r.” należy składać za pośrednictwem operatora poczto-
wego lub osobiście w siedzibie ENEA S.A. na adres: ul. Pastelowa 8, 60-198 
Poznań, do dnia 14.11.2022 r. do godziny 15:00. Za termin złożenia zgłoszenia 
uważa się termin wpływu zgłoszenia do ENEA S.A. na ww. adres - decyduje data 
i godzina doręczenia przesyłki. 
Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 16.11.2022 r. o godz.: 10:00 w siedzibie 
Spółki ENEA S.A. przez komisję powołaną uchwałą Rady Nadzorczej spośród 
Członków Rady Nadzorczej ENEA Centrum      sp. z o.o. 
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzone w dniu 23
-24.11.2022 r., z możliwością przeprowadzenia rozmów za pomocą środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość (wideokonferencja). Dokładny 
termin i miejsce rozmowy określone będą w zaproszeniu wysłanym kandydatowi 
na adres e-mail podany w zgłoszeniu. Dodatkowo, kandydaci zostaną poinformo-
wani o terminie i miejscu rozmowy telefonicznie, najpóźniej w dniu poprzedzają-
cym wyznaczony termin rozmowy. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę 
kwalifikacyjną uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu 
kwalifikacyjnym. 
 
Więcej szczegółów na naszej stronie-MENU-Aktualności. 

(Ciąg dalszy ze strony 15) 
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Żona w wraca do domu i mówi: – Kochanie, dzisiaj pięć 
razy przejechałam na czerwonym świetle bez żadnego 
mandatu! – No i co z tego? – Nic. Za zaoszczędzone  

pieniądze kupiłam nową torebkę!…  
 

Matka beszta syna, który wybrał się do klubu ze striptizem. 
– Jak mogłeś! To obrzydliwe! Pewnie widziałeś tam  

rzeczy, których nie powinieneś zobaczyć!  
– Tak – odpowiada syn – Widziałem tam ojca.… 

26.04.2002 Protest Solidarności w Warszawie  

Landsberg 1910 r. Róg obecnych ulic Sikorskiego i Hawelańskiej.

-5,30 zł.–wartość akcji Enea na dzień 31.10.2022 r. godz.9,58 

-5.1 %- stopa bezrobocia we wrześniu 2022 r. wobec 4,9 % w 
sierpniu. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła we 
wrześniu 801.7 tys. 
-80,93 euro- cena uprawnień do emisji CO 2 z 31.10.2022 r. 

-17,2 % -inflacja w Polsce we wrześniu 2022 r. wobec 16,1 % w 
sierpniu 2022  
-38 036 118 tyle osób wynosiła ludności Polski w 2021 i była 
mniejsza o 1,2% (475 706) w porównaniu z 2011(wyniki Narodowego 
Spisu Powszechnego z 2021 r.). O ile liczba ludności zmalała, o tyle w 
całym kraju przybyło mieszkań. Na terenie Polski zlokalizowanych 
było 15 227 927 mieszkań, ich liczba zwiększyła się o 12,8% (1 732 
550) w porównaniu ze spisem z 2011 r. Kolejną ciekawostką jest to, że 
w miastach ubywa mieszkańców, a przybywa ich w gminach, które 
znajdują się wokół dużych ośrodków. 

-119 964 osób zamieszkiwało w Gorzowie Wlkp. na koniec 2021 
r. To o 4 570 mniej w porównaniu do ostatniego spisu ludności z 2011 
r. , wówczas liczba ludności w Gorzowie wynosiła 124 534. Natomiast 
liczba osób zameldowanych w naszym mieście jest jeszcze niższa.  
Z danych na 31.12.2021 roku w Gorzowie zameldowanych było zale-
dwie 113 002 osoby. 
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