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

Brak upominania się  o swoje  prawa, pociąga za sobą   
współodpowiedzialność za zło, które się dzieje.”  Jan Paweł II 
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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
1.11.2022 Jak w 2023 r. będą rozliczać się  

prosumenci? 
 

W ciągu ostatnich tygodni poja-
wiły się dwie ustawy mrożące 
ceny energii elektrycznej w 
2023 r. Zmiany te, choć korzyst-
ne dla odbiorców prądu, wywoła-
ły liczne pytania o to, jak będą 
rozliczać się prosumenci 
Prosumenci rozliczający się w 

ramach net-billingu, wyprodukowane nadwyżki energii elektrycznej 
odsprzedają do sieci po cenach rynkowych. Nie wykorzystują oni 
sieci jako wirtualnego magazynu, z którego pobierają wyproduko-
waną energię (jak ma to miejsce w rozliczeniach na zasadzie net-
meteringu).  Wobec tego, próg zużycia dla takich odbiorców będzie 
odnosił się do całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci. 
Powyżej progu, odbiorcy ci, dzięki rozwiązaniom zawartym 
w ustawie o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie 
wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców 
w 2023 r., będą mogli ją zakupić po gwarantowanej cenie 693 zł za 
MWh. 
Zużycie energii elektrycznej prosumentów rozliczających się w ramach 
net-meteringu, w kontekście limitu, do którego stosowana jest cena 
gwarantowana, będzie ustalane po zbilansowaniu energii pobranej i 
oddanej do sieci (tj. po rozliczeniu zgodnie z zasadami wskazanymi w 
art. 4 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 
energii).  Dla przykładu, odbiorca, który wyprodukował 4 MWh 
energii, a pobrał z sieci 5 MWh, zmieści się w limicie 2 MWh. Powy-
żej progu, odbiorcy ci również będą mogli zakupić energię elek-
tryczną po gwarantowanej cenie 693 zł za MWh 
 

2.11.2022 Atom w blokach startowych.  
Amerykanie i Koreańczycy mają budować  

elektrownie jądrowe w Polsce. 

Kryzys energetyczny spowodował nagłe przyspieszenie decyzji w 
sprawie budowy elektrowni jądrowych w Polsce Dziś rząd podejmie 
uchwałę o wyborze amerykańskiego Westinghouse jako dostawcy 
technologii do budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. 
 2033 r. - w tym roku ma rozpocząć pracę pierwszy blok elektrowni 
atomowej w Lubiatowie-Kopalinie. Dziś rząd formalnie potwierdzi to, 
co 28 listopada 2022 r. na Twitterze podał premier Morawiecki - 
"dostawcą technologii do budowy pierwszej elektrowni będzie Westing 
house. - Po środzie ruszamy z kopyta" - zapewnia nas jeden z przedsta-
wicieli rządu. Według naszych informacji uchwała Rady Ministrów nie 
będzie odnosiła się ani do kwoty inwestycji, ani do zaangażowania 
amerykańskiego partnera. 

W przestrzeni medialnej pojawia się koszt budowy elektrownii- 
100 mld zł. 
Westinghouse wstrzymuje się z komentarzami do czasu formalnej 
decyzji strony polskiej. Dotychczas deklarował jednak stworzenie u 
nas centrum inżynieryjnego dla tej inwestycji, które docelowo stałoby 
się bazą dla projektów jądrowych w całym regionie. Zapewniał też, że 
bardzo ważna jest dla niego współpraca w tej kwestii z polskim przemy-
słem. "Zakładamy, że ponad 50 proc. całkowitej wartości każdego reak-
tora będzie dostarczane przez polskie firmy" - informował nas latem. 
Lokalizacja drugiej, planowanej w rządowym programie elektrowni 
ma być wskazana w przyszłym roku. Jeżeli chodzi o partnera techno-
logicznego do jej budowy - jak zapewniają nas źródła w rządzie - „na 
ten moment w grze są trzej gracze - Amerykanie, Francuzi i Koreań-
czycy”. "Wszyscy są w grze, serio" - przekonuje nasz rozmówca. 
Równolegle, jak słyszymy, na przyszły rok jest planowana nowelizacja 
Programu polskiej energetyki jądrowej.- Obejmie ona SMR-y. I 
prawdopodobnie elektrownię firmowaną przez premiera Sasina - 
wskazuje kolejny z naszych rządowych rozmówców. 
Jeżeli chodzi o inwestycję promowaną przez szefa MAP, to 31 listopada 
2022 r.  w Seulu ZE PAK Zygmunta Solorza, PGE i koreańskie 
KHNP podpisały list intencyjny w sprawie opracowania planu jej 
budowy. Ma powstać w Pątnowie na podstawie koreańskiej technolo-
gii. W uroczystości uczestniczył wicepremier Sasin, który wraz z mini-
strem handlu, przemysłu i energii Korei Południowej Lee Chang-
Yangiem sygnował porozumienie o współpracy. 

Przypomnijmy, że na dziś harmonogram Programu polskiej energe-
tyki jądrowej zakłada dwie elektrownie, po trzy reaktory każda. 
Rozpoczęcie budowy pierwszego reaktora zaplanowano na 2026 r., a 
jego uruchomienie w 2033 r. Oddanie do eksploatacji ostatniego 
reaktora w drugiej elektrowni ma nastąpić w 2043 r. 
 

3.11.2022 Termin utworzenia NABE został  
przesunięty do końca I kwartału 2023 

Kolejna zmiana w harmonogramie powstawania Narodowej  
Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) 
Termin, do którego utworzona ma zostać NABE, został przesunięty z 
końca tego roku do końca I kwartału 2023 r. - poinformował wice-
premier Jacek Sasin. 
Branżowe media analizują co może być przyczyną takiej decyzji 
Na początku października „Rzeczpospolita” informowała, że ze wzglę-
du na brak uzgodnionej wyceny aktywów węglowych, termin 1 stycz-
nia 2023 r. jako data powstania agencji jest już nieosiągalny. Może się 
to stać 2-3 miesiące później. 
Kilkanaście dni później Wojciech Dąbrowski prezes PGE przyznał, że 
mogą być przesunięcia w dacie. Dyskusję na nowo wywołały doniesie-
nia Business Insider który przekazał informację o przesunięciu terminu 
stworzenia NABE do końca I kwartału. 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 
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"Myślę, że ten termin pierwszego kwartału 2023 r. nie jest zagrożony" – 
powiedział minister aktywów państwowych Jacek Sasin dziennika-
rzom, z którymi przebywał kilka dni w Korei Płd. Wypowiedź cytuje 
branżowy portal BiznesAlert.pl. 
Na przeszkodzie do budowy NABE stanął udział Skarbu Państwa w 
jego finansowaniu, bo ma ono wziąć na siebie część długu aktywów 
węglowych przekazanych do Agencji. "To jest powodem, że ten model 
finansowy nie jest jeszcze zakończony" – przyznał Jacek Sasin. 
Mimo to, w ostatnim wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” wicepremier 
Sasin podkreślił, że projekt powołania NABE cały czas jest aktualny 
i idzie zgodnie z założonym terminem. 
„Przy tak złożonym i skomplikowanym projekcie pewne przesunięcia 
terminów są czymś zupełnie naturalnym. Dla tego projektu nie widzę 
zagrożeń. A to, czy NABE powstanie dwa, czy może trzy miesiące póź-
niej naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Ważne, by projekt był dobrze 
przygotowany, a terminy nie są tu wyryte w kamieniu” – powiedział 
Sasin. Przypomnijmy. Do NABE mają trafić aktywa węglowe naj-
większych spółek energetycznych. 
 

3.02.2022 Prezydent podpisał ustawę o  
maksymalnej cenie energii 

Prezydent Andrzej Duda podpisał 
2.11.2022 r. ustawę o maksymalnych 
cenach energii dla gospodarstw domo-
wych, sektora MŚP i samorządów. W 
2023 r. gospodarstwa domowe po prze-
kroczeniu limitów mają zapłacić nie 
więcej niż 693 zł za MWh, a samorządy 

i MŚP - 785 zł za MWh. 
Prezydent podpisał w środę ustawę z dnia 27 października 2022 r. o 
środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości 
cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 
roku. 
Wprowadza ona mechanizm maksymalnych cen energii, który ma 
chronić uprawnionych odbiorców przed drastycznym wzrostem cen 
prądu. 
Chodzi o gospodarstwa domowe, mikro, małych i średnich przedsię-
biorców oraz podmioty użyteczności publicznej - m.in. placówki 
opieki zdrowotnej, szkoły, uczelnie, podmioty prowadzące żłobki i 
kluby dziecięce, domy pomocy społecznej, noclegownie, kościoły lub 
inne związki wyznaniowe, ochotnicze straże pożarne, placówki kul-
turalne, organizacje pozarządowe, związki zawodowe, baseny i aqu-
aparki. Mechanizm obejmie też jednostki samorządu terytorialnego i 
samorządowe zakłady budżetowe realizujące zadania z zakresu 
m.in. dróg, wodociągów i kanalizacji, transportu zbiorowego i po-
rządku publicznego. Ustawą objęci będą także producenci rolni, któ-
rzy są mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami, a także obiekty 
sportowe szkolące m.in. członków kadry narodowej. 
W rozliczeniach z odbiorcami użyteczności publicznej i firmami bę-
dzie stosowana cena maksymalna na poziomie 785 zł za MWh w 
odniesieniu do zużycia od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023 r. 
W przypadku gospodarstw domowych cena maksymalna ma być na 
poziomie 693 zł za MWh. Będzie ona obowiązywać po przekroczeniu 
rocznych limitów zużycia: 2 MWh – dla gospodarstw domowych; 2,6 
MWh – dla rodzin z osobą niepełnosprawną; 3 MWh – dla rolników i 
posiadaczy Karty Dużej Rodziny. 
Ustawa określa również m.in. szczególne zasady przyznawania dodat-
ku elektrycznego w przypadku, gdy pod jednym adresem mieszkają 
osoby należące do różnych gospodarstw domowych. 
W nowych przepisach znalazł się także przepis przejściowy związany z 
będącymi w toku postepowaniami ws. wypłaty dodatku dla gospo-
darstw domowych. Umożliwi on ponowne złożenie wniosku o wypłatę 
dodatku dla gospodarstw domowych w przypadku, gdy odmówiono 
jego wypłaty z powodu niezgłoszenia lub niewpisania źródła ogrze-
wania gospodarstwa domowego do centralnej ewidencji emisyjności 
budynków albo z powodu jednego adresu różnych gospodarstw 
domowych. 
Zgodnie z nowymi przepisami sprzedawcom energii będą przysługi-
wały rekompensaty za stosowanie w rozliczeniach z odbiorcami 
uprawnionymi maksymalnych cen. Łączny koszt rekompensat ma 
wynieść 19,7 mld zł. 
Ustawa przewiduje, że wytwórcy i sprzedawcy energii elektrycznej 
będą musieli przekazać odpisy na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny 
będące nadmiarowym przychodem, według przyjętego w ustawie 
wzoru. Szczegółowy sposób obliczania limitu ceny na potrzeby kal-
kulacji kwoty odpisu zostanie ustalony w rozporządzeniu rządu. 
Obowiązek wpłat na Fundusz obejmie okres od 1 grudnia 2022 r. do 
31 czerwca 2023. 

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 
Wyjątkiem jest art. 35 wprowadzający zmianę terminologiczną w usta-
wie z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne 
oraz niektórych innych ustaw, który wejdzie w życie z dniem 1 lipca 
2024 r. 
 

3.11.222 Połączenie Orlenu i PGNiG  
formalnie sfinalizowane 

 
PKN Orlen poinformował w 2 
listopada , że na podstawie danych 
z Centralnej Informacji Krajowego 
Rejestru Sądowego powziął infor-
mację o wpisie w rejestrze przedsię-
biorców KRS w dniu 2 listopada 
2022 r. przez Sąd Rejonowy dla 

Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Reje-
stru Sądowego połączenia koncernu ze spółką PGNiG, podwyższenia 
kapitału zakładowego oraz zmian statutu PKN Orlen uchwalonych 
przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tej spółki we wrześniu. 
"Połączyliśmy się z PGNiG. Tym samym finalizujemy procesy przejęć, 
dzięki którym wchodzimy do grona 150 największych firm na świecie. 
Stworzyliśmy potencjał do realizacji wielomiliardowych inwestycji 
wzmacniających bezpieczeństwo i niezależność energetyczną Europy 
Środkowej" - napisał  na Twitterze prezes PKN Orlen Daniel Obajtek 
Jak wyjaśnił PKN Orlen, połączenie przeprowadzone zostało zgodnie 
Kodeksem Spółek Handlowych, poprzez przeniesienie całego mająt-
ku PGNiG, obejmującego wszystkie prawa i obowiązki - aktywa i 
pasywa tego podmiotu na spółkę przejmującą - PKN Orlen, przy 
jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze 
emisji akcji połączeniowych, które zostaną wydane akcjonariuszom 
PGNiG. 
PKN Orlen poinformował, że w związku z połączeniem jego kapitał 
zakładowy został podwyższony z kwoty 783 mln 59 tys. 906,25 zł do 
kwoty 1 mld 451 mln 177 tys. 561,25 zł. Po rejestracji podwyższenia 
kapitału zakładowego spółki ogólna liczba akcji wszystkich emisji 
wynosi 1 mld 160 mln 942 tys. 49 akcji o wartości nominalnej 1,25 
zł. 
Przejęcie PGNiG to kolejny etap budowy przez PKN Orlen multie-
nergetycznego koncernu, po wcześniejszym przejęciu Grupy Energa 
oraz Grupy Lotos. 
Rząd na połączenie Orlenu i PGNiG zgodził się 26 września. Nad-
zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN Orlen podjęło uchwałę w sprawie 
połączenia z PGNiG oraz o odpowiednich zmianach w statucie PKN 
Orlen 28 września. Natomiast akcjonariusze PGNiG przegłosowali połą-
czenie z PKN Orlen podczas NWZ 10 października. 
PGNiG dysponuje największą w Europie, liczącą ponad 190 tys. km 
gazową siecią dystrybucyjną, jest też jedynym podmiotem w kraju 
posiadającym podziemną infrastrukturę magazynową dla gazu 
ziemnego. 
Pod koniec października PKN Orlen, PGNiG i organizacje związko-
we działające w PGNiG podpisały porozumienie, w którym potwier-
dzone zostały uprawnienia pracowników po połączeniu obu firm. 
PKN Orlen podkreślił wówczas, że kluczowym elementem zawartego 
porozumienia jest gwarancja zatrudnienia dla wszystkich pracowni-
ków PGNiG na 4 lata. 
 

4.11.2022 Nowe informacje dotyczące  
budowy fabryki Izery w Jaworznie 

W drugiej połowie listopada Electromobility Poland ma ogłosić  
wybór platformy, pokazać wybraną technologię oraz zaprezentować 
partnera. Piotr Zaremba, prezes Electromobility Poland udziela 
dużego wywiadu portalowi wnp.pl 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
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"Kupienie sobie trochę spokoju, ciszy medialnej, to była nasza świado-
ma decyzja. Duże międzynarodowe negocjacje lubią ciszę i często naj-
więcej w takich rozmowach osiąga się wówczas, kiedy nie ma wokół 
nich głośnej, publicznej dyskusji.   
Teraz jesteśmy gotowi, żeby pokazać efekty naszych prac i w drugiej 
połowie listopada ujawnić więcej szczegółów. Przede wszystkim jednak 
trzeba było dokończyć negocjacje, co było dużym wysiłkiem całego 
zespołu, wspieranego przez globalne firmy doradcze. To wsparcie było 
ważne, jednak główny ciężar negocjacji spoczywał na naszym zespole, 
który tworzyli pracownicy EMP odpowiedzialni za kluczowe obszary 
rozwoju projektu. Trzon zespołu pracował nad platformą, ale równole-
gle aktualizowaliśmy strategię produktu, bo rynek i oczekiwania klien-
tów się zmieniają, podobnie jak dostępność komponentów na rynku czy 
zmiana cen surowców" Piotr Zaremba, prezes Electromobility Poland  
"Trzecim tematem była sama fabryka. Formalności związane z tere-
nem i jego przekazaniem są w gestii władz Jaworzna i Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a my pracowaliśmy nad przygotowa-
niem projektu budowlanego fabryki, żeby po objęciu terenu móc jak 
najszybciej wystąpić o pozwolenie na budowę. Pracowaliśmy także nad 
layoutem fabryki z firmą Durr Systems, potem z inwestorem zastęp-
czym, firmą Prochem, opracowaliśmy projekt koncepcyjny, a teraz 
pracujemy nad projektem budowlanym." - dodaje Zaremba  
W wywiadzie na wnp.pl z konkretów mamy: 
1. W drugiej połowie listopada Electromobility Poland ma ogłosić 
wybór platformy, pokazać wybraną technologię oraz zaprezentować 
partnera 
2. Na przełomie 2022/2023 na terenie przeznaczonym pod fabrykę 
Izery mają się rozpocząć prace przygotowawcze 
3. Wizualizacje czyli obrazki pokazujące jak fabryka może wyglądać 
Z rozmowy wynika również, że Skarb Państwa docelowo wyjdzie jako 
udziałowiec z tego projektu i być może drogą pozyskiwania kapitału 
będzie oferta publiczna 
 

4.11.2022 Donald Tusk na wniosek OPZZ twarzą 
kampanii w obronie praw pracowniczych!!! 

Donald Tusk na prośbę Ogólnopolskiego Porozumienia Związków 
Zawodowych (OPZZ) wziął udział w kampanii Europejskiej Konfer-
deracji Zwiazków Zawodowych (EKZZ)  dotyczącej m.in. podniesie-
nia niskich płac pracowników borykających się z obecnym kryzy-
sem. OPZZ nie pamięta już chyba, jak wspólnie z Solidarnością wal-
czyło z podwyższaniem przez rząd Donalda Tuska wieku emerytal-
nego, liberalizacją Kodeksu pracy czy patologią umów śmieciowych 
We wrześniu EKZZ rozpoczęła kampanię pod hasłem: „Koniec kryzy-
su niskich kosztów życia: podniesienie zarobków, ulgi podatkowe!”, 
„Płace nie są przyczyną inflacji. Pracownicy są ofiarami tego kryzysu, 
wartość ich płac spada, podczas gdy ceny towarów rosną” - piszą ini-
cjatorzy akcji. Domagają się m.in. podniesienia płac, limitów cen za 
energię, wsparcia antykryzysowego na poziomie europejskim i w po-
szczególnych krajach, reformy funkcjonowania unijnego rynku energii i 
wdrażanie nowych rozwiązań w dialogu społecznym, z uwzględnieniem 
stanowiska związków zawodowych. 
W kampanię zaangażował się m.in. polski OPZZ, a o jej wsparcie 
poprosił... Donalda Tuska. Ten zgodził się i został jedną z twarzy 
kampanii. 
Ciekawe, że OPZZ o wsparcie kampanii mającej na celu walkę o prawa 
pracownicze na poziomie europejskim poprosił akurat Donalda Tuska, 
który w Polsce dla wielu osób jest symbolem polityki antypracowni-
czej. Do osiągnięć jego rządu należy m.in. podniesienie podatku VAT, 
prywatyzacja służby zdrowia, czy podniesienie wieku emerytalnego. 

Jeśli chodzi o wynagrodzenia w sferze budżetowej, o której prawo 
do podwyżki w tym roku Tusk zaczął się upominać, jak przypominał 
o Szef Solidarności Piotr Duda , ich „wskaźnik (…) był przez 8 lat 
mrożony przez koalicję PO-PSL”. 

"Dokonania" Tuska 
To za rządów Tuska liberalizowano Kodeks pracy, a koszty ówcze-
snego kryzysu przerzucano na pracowników. Czasy rządów PO-PSL 
to także wyprzedaż należących do państwa spółek. Rządowe doku-
menty, a konkretnie sprawozdania ministerstwa skarbu wskazują, 
że gdy w 2007 r. PO przejmowała władzę od PiS, państwo miało 
udziały w 1 343 spółkach. W 2015 r. było ich już tylko 393. Rząd 
Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego wy-
przedał zatem aż 950 spółek. 
"Kampania EKZZ ma na celu pokazanie, że nadmierne zyski firm nie 
mogą być prowadzone kosztem niskich wynagrodzeń. Dla mnie obec-
ność Donalda Tuska w tej kampanii jest szokująca. To jakiś żart! To 
przecież człowiek, za którego rządów pracownicy ochrony czy firm 
sprzątających zarabiali po 4-5 zł za godzinę, płaca minimalna była 
mizerna, padało tysiące firm " komentuje zastępca przewodniczącego 
KK NSZZ Solidarność Tadeusz Majchrowicz. 
OPZZ zapomniał chyba, że przed laty, wspólnie zresztą z Solidarno-
ścią, walczyło z podwyższaniem przez rząd Donalda Tuska wieku 
emerytalnego, z wydłużeniem okresu rozliczeniowego czasu zatrud-
nienia czy patologią umów śmieciowych, a w 2013 roku brało udział 
w Ogólnopolskich Dniach Protestu, które były przeprowadzane pod 
hasłem „Dość lekceważenia społeczeństwa”. 
"Teraz nagle związek wykorzystuje wizerunek byłego premiera, by 
bronić praw pracowników, walczyć o podwyżki i godne życie dla nich. 
- Jeśli nie jest to niesmaczny żart, to jest to naprawdę skandal" – mó-
wi Tadeusz Majchrowicz. 

Młodszym czytelnikom warto przypomnieć historię OPZZ-u, który 
został utworzony po stanie wojennym 24 listopada 1984 na 
mocy ustawy o związkach zawodowych z 1982. Ustawa ta 
delegalizowała równocześnie NSZZ Solidarność.  
De facto OPZZ jest kontynuatorem działającej do 1980 Cen-
tralnej Rady Związków Zawodowych (CRZZ), które w zasa-
dzie były organem komunistycznej władzy. W ocenie history-
ków do 1990 r. również OPZZ było silnie podporządkowane 
PZPR. Po przemianach ustrojowych i likwidacji PZPR związek 
zawodowy współtworzył (w latach 1991–1997) koalicję wy-
borczą z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. 
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7.11.2022 Prezes Grupy PGE o połączeniu z  
Grupą Tauron i  

Grupą Enea  
"Połączenie PGE, Grupy Tauron i 
Grupy Enea to bardzo dobry po-
mysł"- ocenił prezes Polskiej 
Grupy Energetycznej Wojciech 
Dąbrowski. Szef największej spół-
ki energetycznej w Polsce udzielił 
wywiadu stacji Jedynka Polskie 
Radio 

"Nie jest to zły pomysł, aby w konsekwencji kiedyś powstała firma, 
która połączy te wszystkie obszary działalności, czyli dystrybucję, odna-
wialne źródła energii (OZE) i ciepłownictwo i powstanie jedna, duża, 
silna firma w przyszłości. Uważam, że jest to bardzo dobry pomysł, w 
sumie tak naprawdę naturalny. Musi on zyskać akceptacje rządu, a 
także strony społecznej. Nie zapominajmy o tym, że firmy to ludzie. Do-
chodzą takie sygnały, że jest zrozumienie, że jest to kwestia naturalna w 
przyszłości, by one ze sobą ściśle współpracowały" - ocenił Wojciech 
Dąbrowski. 
Dodał, że te spółki skarbu państwa współpracują ze sobą i nie zakła-
da, żeby miały pomiędzy sobą konkurować. 
"Pamiętajmy, że na końcu mamy jednego właściciela - polskie społe-
czeństwo, w imieniu którego tymi spółkami zarządza polski rząd" - 
zaznaczył prezes PGE. 

 
Do tej wypowiedzi prezesa 
największej spółki energe-
tycznej w Polsce odniósł, 
chociaż nie bezpośrednio, 
Wicepremier Sasin 
"Nie ma żadnego planu po-
łączenia spółek energetycz-
nych. Padające w tej sprawie 
wypowiedzi są jedynie pry-
watnymi opiniami osób, któ-

re je sformułowały" - napisał 7.11.2022 r na Twitterze Wicepremier i  
Minister Aktywów Państwowych.  
 

8.11.2022 Porozumienie sektorowe URE i  
operatorów systemów dystrybucyjnych 

Prezes URE oraz szefowie pięciu największych dystrybutorów ener-
gii elektrycznej w Polsce podpisali Kartę Efektywnej Transformacji 
Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki 
W perspektywie do 2030 roku krajowy system elektroenergetyczny 
(KSE) czekają ogromne zmiany. 
Trzeba będzie do niego przyłączyć co najmniej: ponad 20 GW źródeł 
słonecznych o potencjale produkcyjnym 21 TWh rocznie, ponad 14 
GW lądowych elektrowni wiatrowych o potencjale produkcyjnym 
37 TWh rocznie i prawie 11 GW morskich elektrowni wiatrowych o 
potencjale produkcyjnym 40 TWh/rok. 
Przewiduje się, że w tym czasie liczba odbiorców przyłączonych do 
sieci wzrośnie o ponad 2 mln. 
Będziemy świadkami i beneficjentami cyfryzacji oraz automatyzacji 
sieci i usług, co będzie skutkować zwiększeniem elastyczności sieci, a 
co za tym idzie zwiększeniem aktywności uczestników rynku oraz 
rozwojem nowych produktów i usług. 
Z uwagi na rozwój sektora elektromobilności konieczna będzie instala-
cja coraz większej liczby punktów ładowania pojazdów elektrycz-
nych. 
Wszyscy odbiorcy energii elektrycznej, których w Polsce jest 18 milio-
nów, zostaną w tym czasie opomiarowani licznikami zdalnego od-
czytu (tzw. smart metres). Podstawą tych zmian będzie wieloletni i 
wielokierunkowy proces inwestycji o niespotykanej dotychczas skali. 
To one zmienią oblicze polskiego systemu dystrybucji energii, czyniąc 

go bardziej przyjaznym dla odbiorców energii, zapewnią bezpieczeń-
stwo dostaw i odbioru energii, przyczyniając się jednocześnie do roz-
woju energetyki obywatelskiej, opartej o odnawialne źródła energii. 
W konsekwencji działania te powinny nadać energetyce coraz bardziej 
lokalny wymiar oraz zachęcać do aktywności odbiorców końcowych. 
Nie bez znaczenia będzie też konieczność zadbania przez przedsię-
biorców działających na tym rynku o niezawodną łączność, cyber-
bezpieczeństwo oraz niezakłóconą obsługę rosnącej liczby odbior-
ców końcowych. 
Potrzeba długofalowej regulacji opartej na porozumieniu uczestników 
rynku 
Aby odpowiedzieć na stojące przed segmentem infrastrukturalnym 
ogromne i bezprecedensowe wyzwania, Prezes URE wyszedł z inicja-
tywą wypracowania porozumienia sektorowego, które przybrało po-
stać podpisanej dziś Karty Efektywnej Transformacji Sieci  
Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki. 
Porozumienie regulatora sektorowego i przedsiębiorstw energetycznych, 
wpisuje się w proces dostosowania dystrybucyjnych sieci elektroe-
nergetycznych do nowej architektury rynku energii opartej w coraz 
większym stopniu o źródła rozproszone o znaczącym udziale odna-
wialnych źródeł energii. Dokument ten, umożliwiając osiągnięcie oko-
ło pięćdziesięcioprocentowego udziału energii elektrycznej z OZE w 
krajowym miksie energii już w 2030 r., przyczyni się do trwałego 
obniżenia cen energii elektrycznej dla odbiorców, jak również istotnego 
obniżenia śladu węglowego w krajowej gospodarce, co z kolei przełoży 
się na zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. 
W pracach nad przygotowaniem tego dokumentu uczestniczyli między 
innymi przedstawiciele pięciu resortów normujących funkcjonowanie 
polskiego sektora elektroenergetyki: 

• Ministerstwa Klimatu i Środowiska, 

• Ministerstwa Aktywów Państwowych, 

• Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energe-

tycznej, 

• Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, 

• Ministerstwa Rozwoju i Technologii. 
Przedstawicielem dystrybutorów w Komitecie Sterującym jest pan 
Robert Zasina, prezes Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału 
Energii Elektrycznej (PTPiREE). 
W pracach Komitetu Sterującego udział brał również prof. Wojciech 
Myślecki, niezależny ekspert rynku energii. 
Dodatkowa premia za realizację priorytetowych projektów 
W Karcie strony uzgodniły możliwość różnicowania wynagrodzenia z 
zaangażowanego kapitału, uwzględniającego hierarchizację celów. 
Oznacza to, że uznane za priorytetowe projekty inwestycyjne mogą być 
wynagradzane z wykorzystaniem mechanizmu dodatkowej premii. Re-
gulator w porozumieniu z dystrybutorami podjął prace nad aktualizacją 
metodyki kształtowania Zwrotu z Kapitału (ZK), w szczególności jeśli 
chodzi o wskaźnik średnioważonego kosztu kapitału (WACC[). 
Wpracowane rozwiązania będą mogły znaleźć odzwierciedlenie w decy-
zjach dotyczących finansowania inwestycji w sektorze już w 2023 
roku. 
Jednocześnie sygnatariusze Karty deklarują podjęcie działań mających 
na celu wykorzystanie w największym możliwym stopniu zewnętrznych 
źródeł finansowania inwestycji, jak również opracowanie i wdrożenie 
rozwiązań ukierunkowanych na optymalne wykorzystanie istniejącego 
potencjału przyłączeniowego sieci (usługi elastyczności, hybrydowe 
instalacje OZE, dzielenie przyłącza). Działania te powinny przyczynić 
się do ograniczenia wpływu koniecznych do realizacji inwestycji na 
rachunki płacone przez odbiorców. 
Co dalej? 
Podpisanie porozumienia sektorowego to zwieńczenie pierwszego etapu 
prac Zespołu. Aby wypełnić postanowienia Karty, w kolejnych krokach 
konieczne będzie opracowanie propozycji niezbędnych zmian modelu 
regulacyjnego OSD oraz konsekwentna realizacja programów inwesty-
cyjnych. Członkowie Komitetu Sterującego zobowiązali się także do 
zainicjowania koniecznych zmian legislacyjnych uwzględniających 
nowe wymagania regulacyjne oraz zapewniających m.in. środki 
pomocowe dla OSD. 
Konieczny będzie także stały monitoring przebiegu transformacji, anali-
za osiąganych rezultatów oraz racjonalne kształtowanie pożądanego 
przebiegu procesów inwestycyjnych wprowadzając niezbędne korekty. 
Zgodną intencją sygnatariuszy Karty jest uwzględnienie w maksymalnie 
możliwym stopniu postanowień tego dokumentu już w taryfach dystry-
bucyjnych na 2023 roku 
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8.11.2022 UE przyspiesza prace nad  
zielonym wodorem 

"Unia Europejska chce do 2030 roku mieć co najmniej 40, a być może 
nawet 65 GW mocy elektrolizerów, czyli urządzeń, które produkują 
zielony wodór" - mówi Izabela Zygmunt, specjalistka ds. ekonomicz-
nych Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce 
W październiku na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się 
projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, który wprowadza 
zapisy potrzebne dla realizacji Polskiej Strategii Wodorowej. Projekt 
został już skierowany do konsultacji publicznych, które potrwają do 14 
listopada br. Strategia ta wpisuje się w politykę energetyczną UE, 
która po rosyjskiej napaści na Ukrainę mocno przyspieszyła prace 
nad rozwojem zielonego wodoru. 
 
REPowerEU, który Komisja Europejska przedstawiła 8 marca br., to 
pakiet działań nadzwyczajnych, które mają na celu zwiększenie od-
porności unijnego systemu energetycznego w obliczu rosyjskiej in-
wazji na Ukrainę. Zakłada on, że odnawialne źródła energii, wodór 
i biometan mają w szybkim tempie zastąpić importowany z Rosji gaz. 
Aby przyspieszyć realizację celów związanych z rozwojem unijnego 
rynku wodoru, we wrześniu br. szefowa KE Ursula von der Leyen 
zapowiedziała utworzenie Europejskiego Banku Wodorowego 
(European Hydrogen Bank, EHB). Na początku ma on dysponować 
budżetem w wysokości 3 mld euro, który trafi m.in. na finansowanie 
zakupów zielonego wodoru i rozwój instalacji produkcyjnych. Dziś 
na rynku wiele podmiotów jest już gotowych, aby inwestować w ten 
obszar i budować instalacje wodorowe, ale brakuje im odpowiednio 
skonstruowanego finansowania. 
Polska jest obecnie jednym z największych w Europie producentów 
wodoru (ok. 1 mln t rocznie, największym krajowym producentem 
jest Grupa Azoty), ale całość tej produkcji stanowi szary wodór, wy-
twarzany z paliw kopalnych i CO2. Podobne proporcje występują 
także w skali globalnej, gdzie zielony wodór – wytwarzany 
z ekologicznych, odnawialnych źródeł, którego produktem spalania 
jest jedynie para wodna – stanowi raptem ok. 5 proc. całej produkcji. 
Jego wytwarzanie wciąż pozostaje droższe niż pozyskiwanie wodoru 
z węgla, a ze względu na dotychczasowy brak opłacalności wykorzysta-
nie tego surowca w przemyśle czy transporcie jak na razie wciąż jest 
marginalne. Jednak w przyszłości, według UE, to właśnie zielony 
wodór będzie stanowił jedno z kluczowych paliw transformacji 
energetycznej, a rozwój tego rynku umożliwi stworzenie nowych tech-
nologii, branż i miejsc pracy związanych z gospodarką wodorową. 
 
Ostatnie miesiące przyniosły również przyspieszenie polskich prac 
nad rozwojem zielonego wodoru. Rok temu rząd przyjął Polską 
Strategię Wodorową do 2030 roku (z perspektywą do 2040 roku). 
Teraz trwają prace nad tzw. konstytucją dla wodoru, czyli pakietem 
ustaw i rozporządzeń, które stworzą odpowiednie otoczenie regulacyjne, 
w tym – jak podkreślił niedawno wiceminister klimatu i środowiska 
Ireneusz Zyska – wprowadzą system pomocy publicznej na bezemisyj-
ną produkcję wodoru. Jednym z elementów są zmiany w ustawie Pra-
wo energetyczne, które właśnie są konsultowane przez rząd. Do tej 
pory utworzono także sześć dolin wodorowych, które budują ekosys-
tem wodorowy w Polsce. 
 
Polska Strategia Wodorowa zakłada m.in., że  do 2025 roku powsta-
ną w Polsce 32 stacje wodoru, zaś do 2030 roku nastąpi dalszy roz-
wój tej infrastruktury. Przyjęto także, że do tego czasu w Polsce bę-
dzie funkcjonowało 0,8–1 tys. autobusów wodorowych. Do 2030 roku 
łączna moc instalacji do produkcji niskoemisyjnego lub odnawialne-
go wodoru ma wynieść 2 GW.  

 

8.11.2022 Po zapowiedzi Premiera akcje spółek 
energetycznych w dół. 

Akcje spółek energetycznych na warszawskiej giełdzie spadają po 
kilka procent po zapowiedzi Premiera Mateusza Morawieckiego, że 
w przyszłym roku rząd będzie chciał ograniczyć ich zyski netto do 
minimum. 
7.11. 2022 rzed godziną 12:00 akcje PGE tracą 2,7 proc., Orlen zniż-
kuje 2,5 proc., Tauron i Enea spadają po ponad 4 proc. 
Premier Morawiecki na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego oce-
nił, że cały sektor energetyczny powinien zamknąć 2023 rok zyskiem 
netto na poziomie 0 plus. 
"Z jednej strony chcemy, żeby było jak najtaniej, a z drugiej - są tacy, 
którzy bronią spółek energetycznych. Jestem za tym, aby spółki energe-
tyczne w przyszłym roku miały koszt w pełni pokryty, również inwesty-
cyjny, ale żeby ich zysk był minimalny, dlatego, że jestem po stronie 
społecznej, po stronie wszystkich Polaków" - powiedział premier Mo-
rawiecki. 
"Nie będę żałował spółek energetycznych, spółek obrotu, dystrybucji 
czy wytwarzania. W całości ten sektor musi się zamknąć na zero plus" 
- powiedział Premier. 
Jego zdaniem, zyski spółek Skarbu Państwa, w tym energetycznych i 
górniczych, obecnie są wysokie i na tym polega zmiana modelu 
kształtowania cen, aby te zyski nie były tak wysokie. 
"Ja się opowiadam na ten dramatycznie ciężki 2023 rok za zyskiem 
netto zero plus" - powiedział Morawiecki. 
 

9.11.2022 Grupa Enea wyniki za III kwartał 2022 

Grupa Enea szacuje, że miała w III kwartale 2022 roku 456 mln zł 
EBITDA wobec 1,12 mld zł przed rokiem - podała spółka w komuni-
kacie. 
Jak podano, EBITDA w Wydobyciu wyniosła w III kwartale 70 mln 
zł, w Wytwarzaniu -391 mln zł, w Dystrybucji 348 mln zł, a w Obro-
cie 327 mln zł. Dla porównania, w analogicznym okresie roku po-
przedniego EBITDA w segmencie Obrotu wyniosła 167,3 mln zł, w 
Dystrybucji 343,7 mln zł, w Wytwarzaniu 386,1 mln zł, a w Wydobyciu 
212,1 mln zł. 
Według wstępnych danych przychody ze sprzedaży oraz inne docho-
dy wyniosły w III kwartale 8.021 mln zł, zysk przed opodatkowa-
niem wyniósł 45 mln zł, a zysk netto 45 mln zł. Zysk netto przypada-
jący na akcjonariuszy jednostki dominującej ukształtował się na 
poziomie 50 mln zł. 
Jak podano w komunikacie, nakłady inwestycyjne na rzeczowe akty-
wa trwałe i wartości niematerialne wyniosły w III kwartale 634 mln 
zł.   Narastająco po trzech kwartałach 2022 roku przychody ze sprzeda-
ży oraz inne dochody wyniosły 22.732 mln zł, EBITDA wyniosła 
2.295 mln zł, zysk przed opodatkowaniem wyniósł 1.100 mln zł, a 
zysk netto 907 mln zł. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy 
jednostki dominującej po III kwartałach ukształtował się na pozio-
mie 789 mln zł. 

(Ciąg dalszy ze strony 5) 

(Ciąg dalszy na stronie 7) 

str. 6  / Pod Napięciem   245 / 11 / 2022 r. 



Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niema-
terialne wyniosły w okresie styczeń-wrzesień 1.673 mln zł. Wskaźnik 
dług netto / EBITDA wyniósł -0,18. 
Spółka podała, że EBITDA w Wydobyciu wyniosła po trzech kwarta-
łach 676 mln zł, w Wytwarzaniu 281 mln zł, w Dystrybucji 982 mln 
zł, a w Obrocie 293 mln zł. 
W analogicznym okresie roku poprzedniego obszar Wytwarzania 
odnotował wynik EBITDA na poziomie 1.041 mln zł. W Dystrybucji 
EBITDA wyniosła wówczas 1.031 mln zł, w Wydobyciu 530 mln zł, a 
w Obrocie 176 mln zł. 
Spółka podała, że w Obszarze Wydobycie wyższy wynik EBITDA 
wynika głównie ze zwiększonej sprzedaży węgla (spowodowanej wyż-
szą ceną sprzedaży węgla kamiennego, przy niższym wolumenie sprze-
daży), częściowo skompensowanej wzrostem kosztów działalności ope-
racyjnej. 
W Obszarze Wytwarzanie niższy wynik EBITDA wynika głównie ze 
spadku wyniku w Segmencie Elektrowni Systemowych (utworzenie re-
zerw na umowy rodzące obciążenia oraz spadek marży na Rynku Bilan-
sującym, przy jednoczesnym wzroście marży na wytwarzaniu i marży na 
obrocie) oraz spadku wyniku w Segmencie OZE (utworzenie rezerw na 
umowy rodzące obciążenia oraz wzrost kosztów zużycia biomasy). W 
Segmencie Ciepło odnotowano wzrost wyniku EBITDA głównie na sku-
tek wzrostu marży jednostkowej - npisano w raporcie. 
W Obszarze Dystrybucja spadek wyniku EBITDA jest efektem wyższego 
poziomu kosztów operacyjnych, przy jednocześnie wyższym poziomie 
zrealizowanej marży z działalności koncesjonowanej oraz wyższym wy-
niku na pozostałej działalności operacyjnej. W Obszarze Obrót wzrost 
wyniku EBITDA spowodowany jest wyższym poziomem zrealizowanej 
marży na rynku detalicznym i wyższym wynikiem z tytułu aktualizacji 
wyceny kontraktów CO2. Jednocześnie, odnotowano wzrost kosztów 
rezerw z tytułu roszczeń wypowiedzianych umów dotyczących Praw 
majątkowych dla OZE oraz wzrost rezerw dotyczących umów rodzących 
obciążenia - dodano. 
Spółka opublikowała także wybrane dane operacyjne. 
Produkcja węgla netto wyniosła w III kwartale 1,6 mln ton, całkowite 
wytwarzanie energii elektrycznej netto wyniosło 6,9 TWh, sprzedaż 
usług dystrybucji odbiorcom końcowym 5,1 TWh, a sprzedaż energii 
elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym 5,7 TWh. 
Narastająco po trzech kwartałach produkcja węgla netto wyniosła 7,2 
mln ton, całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto wyniosło 
20,2 TWh, sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym wyniosła 
15,2 TWh, a sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbior-
com detalicznym 17,8 TWh.  
Wstępne wyniki uwzględniają rezerwę na umowy rodzące obciążenia w 
Obszarze Wytwarzanie w łącznej wysokości ok. 1.311,5 mln zł. 
Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w raporcie okresowym za 
III kwartał, którego publikację zaplanowano na 23 listopada. 
Opublikowane 23 listopada wyniki Grupa Enea są zgodne z wcze-
śniejszymi szacunkami. Grupa miała w III kwartale 2022 roku 49,7 
mln zł zysku j.d. i 8.021 mln zł przychodów. EBITDA wyniosła 
456,2 mln zł, a zysk operacyjny 46,2 mln zł. 
 

9.11.2022 Obradowała  
KP NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. 

W świetlicy Rejonu Dystrybucji Dębno na kolejnym w tym roku  
zebraniu spotkali się Członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ  
Solidarność Enea Gorzów Wlkp. (KP G)  
W  spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście: Przewodniczący 
Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea Krzysztof  
Nawrocki  oraz Członek Zarządu  Enea Centrum Sebastian  
Antczak.  
Tematyka zebrania: 
1.Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania KPG -Zdroisk 8.09.2022 
r. Niestety awaria komputera na którym znajdował się protokół unie-
możliwiła jego przyjęcie. Wysłuchano tylko relacji znajdującej się na 
naszej stronie internetowej. Protokół zostanie przyjęty na następnym 
zebraniu. 
2.Przyjęcia członków. Stosowną uchwałą przyjęto w szeregi Naszej 

Organizacji przyjęto kolejną osobę. 
3.Sprawozdanie z działalności. Członkowie Prezydium zrelacjonowa-
li najważniejsze wydarzenia jakie miały miejsce od 9 września 2022 r. 
4.Polityka informacyjna związku. Przedstawiono prezentację podsu-
mowującą naszą działalność w tym i wcześniejszych latach. Po okresie 
izolacji związanych z pandemią wracamy do spotkań z Pracownikami 
w Rejonach Energetycznych oraz tam gdzie zostaniemy zaproszeni. 

5.Relacja z posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Energetyków,  
Kongresu Sekretariatu Górnictwa i Energetyki oraz zebrania Ko-
misji Międzyzakładowej Enea. Przew. KPG Krzysztof Gonerski 
zapoznał zebranych z tematyką spotkań w których uczestniczył. Doty-
czyły one głównie sytuacji w branży energetycznej, manifestacji w 
Warszawie oraz wyborów na kadencję 2023-28 r. 
6. Manifestacja w Warszawie 17.11.2022 r. Omówiono główne postu-
laty krajowe oraz te z którymi będziemy protestować jako energety-
cy. Sporządzono listę uczestników manifestacji oraz sprawy związane z 
logistyką wyjazdu. 
7.Sprawy płacowe. Podsumowano dotychczasowe efekty negocjacji 
(podwyżki płac zasadniczych oraz wypłaty jednorazowe) Omówiono 
nasze plany, możliwe scenariusze, oraz politykę związku związaną z 
dalszym rekompensowaniem bardzo wysokiej inflacji. 
8.Regulamin premiowania w Enea Serwis Oddział w Gorzowie 
Wlkp. Omówiono proces konsultacji regulaminu z Pracownikami 
Enea Serwis. Projekt regulaminu z naniesionymi naszymi poprawkami 
Prezydium Komisji Międzyzakładowej wysłało do Zarządu Enea 
Serwis 
9. Powstanie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego 
(NABE) restrukturyzacja branży. Plany powstania NABE od stycznia 
2023 r. zostały  przełożone na drugi kwartał 2023 r. Pojawiają się też 
informacje na temat restrukturyzacji branży-łączenie Grup Energe-
tycznych (wywiad z Prezesa PGE W. Dąbrowskiego z 7.11.2023 r.) 
10. Wybory na kadencję 2023-2028. Przyjęto dwie uchwały dotyczące 
powołania Głównej Komisji Wyborczej oraz Klucza wyborczego na 
Wyborczy Zjazd Delegatów, który odbędzie się 16 lutego 2023 r. 
Przedstawiono harmonogram wyborczy w Komisjach Wydziałowych 
oraz Kole Emerytów i Rencistów: Koło Emerytów i Rencistów – 
04.01.2023 r. Centrala + EC – 09.01.2023 r. RD Gorzów + EC – 
11.01.2023 r. RD Sulęcin + EC– 13.01.2023 r. Enea Serwis – 
16.01.2023 r. Enea Logistyka – 18.01.2023 r. RD Międzychód + EC – 
20.01.2023 r. RD Choszczno + EC – 24.01.2023 r. RD Dębno + EC – 
26.01.2023 r. 
11 Wspólna Działalność Socjalna (WDS) w 2023 r. Dyskutowano o 
wcześniej przesłanym Preliminarzu WDS na 2023 r. Kilka naszych 
propozycji spróbujemy przedstawić na następnym spotkaniu dotyczą-
cym WDS (dofinasowanie do żłobków i przedszkoli dla ostatniej 
grupy dochodowej, wyjazdy weekendowe ) 
12.Sytuacja w Spółkach GK Enea. Przedstawiciele Komisji z poszcze-
gólnych Spółek GK Enea przedstawili najważniejsze problemy jakie 
występują w tych podmiotach. Korzystając z obecności V-ce Prezesa z 
Enea Centrum Sebastiana Antczaka bardziej szczegółowo omówiono 
tematykę związaną z szeroko pojętą obsługą klienta w Enea Centrum. 
Zwiększony zakres prac związany między innymi z obsługą prosumen-
tów oraz reklamacjami jest nie do wykonania w obecnych składach 
osobowych, konieczne zwiększenie liczby etatów. Niestety spora część 
Pracowników zatrudnionych na umowach śmieciowych, trzeba wal-
czyć z tą patologią. Podwyżki cen energii powodują coraz większą 
nerwowość wśród naszych klientów. Swoją frustrację  klienci próbują 
rozładowywać na Paniach pracujących w BOK-ach. W Enea Opera-
torze  wstrzymano inwestycje. Jest to bardzo niebezpieczny proces nie 
tylko Operatora. Będzie on skutkował brakiem zleceń dla Spółek z GK 
Enea, oraz będzie miał wpływ na taryfy w latach następnych. 
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13.Sprawy różne -wolne wnioski. -Udzielono trzech zapomóg loso-
wych Członkom Naszej Organizacji. -3.12.2022 będziemy organizato-
rem Turnieju Bowlinga (info. na stronie Menu-Organizowane przez 
nas imprezy). -Poczet Sztandarowy (składy osobowe na Święto Nie-
podległości 11 listopada oraz Zaduszki Energetyczne 14 listopada).-
Zjazd Delegatów Naszej Organizacji odbędzie się 29-30 grudnia 
2022 r. w Barlinku. Inne tematy omawiany w tym punkcie:  -Zaległe 
urlopy. -Braki ubrań roboczych. -Dostępność wody mineralnej 
przez cały rok. 
14.Otwarte spotkanie z Pracownikami z Rejonu Dystrybucji Dębno. 

Spotkanie  rozpoczęła prezentacja przedstawiająca  nasze działania 
w tym i wcześniejszych latach oraz przybliżająca całą naszą działal-
ność. Jak zwykle przy takich spotkaniach rozmawiano o gonieniu in-
flacji. Były też pytania do zaproszonych gości, które dotyczyły: - wy-
równywania dysproporcji płacowych, - deputatu węglowego, -taryfy 
pracowniczej.- Wyborów SIP. Poruszono jeszcze temat wyjazdów 
integracyjnych realizowanych w ramach WDS. Przedstawiliśmy też 
główne postulaty związane z naszym wyjazdem na manifestację do 
Warszawy 17.11.2022 r. Zachęcono wszystkich do udziału w tym 
proteście. 
 

11.11.2022 104 rocznica Odzyskania Niepodległości 

Od uroczystego odśpiewania hymnu państwowego przy pomniku 
Marszałka Józefa Piłsudskiego rozpoczęły się Wojewódzkie Obcho-
dy Święta Niepodległości, które w tym roku miały miejsce w Gorzowie 
Wlkp.  11.11.2022 r. w samo południe hymn Polski wybrzmiał w  
całym kraju. 
Przy pomniku Piłsudskiego delegacje parlamentarzystów, służb 
mundurowych, samorządowych i organizacji złożyły wieńce kwia-
tów, zapalono także znicze. Przy pomniku Marszałka  w Gorzowie 
Wlkp. zgromadziło się kilkaset osób. 

Msza Święta w intencji Ojczyzny to kolejny etap obchodów 104  
rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Liturgii w Go-
rzowskiej Katedrze przewodniczył Bp. Tadeusz Lityński w  
koncelebrze z Proboszczami Gorzowskich Parafii. 

Po Mszy jej uczestnicy przemaszerowali  na Plac Katedralny, gdzie 
odbył się uroczysty apel z oprawą wojskową. Apel połączony był ze 
ślubowaniem kadetów oraz wręczeniem odznaczeń państwowych.  

W uroczystościach licznie uczestniczyli Gorzowianie, całe rodziny, 
przedstawiciele parlamentu, władz państwowych, wojewódzkich i 
miejskich oraz poczty sztandarowe wśród, których nie mogło  
zabraknąć naszego. 

Kolejnym punktem obchodów święta był Bieg Niepodległości, który 
już po raz piąty odbył się w Gorzowie Wlkp.  W biegu wzięło  udział 
około 200 biegaczy. 

Piknik  na Starym Rynku oraz wydarzenie muzyczno-literackie 
"Ignacy Paderewski w słowie i muzyce"  w Wojewódzkiej i Miej-
skiej Bibliotece Publicznej zakończyły Wojewódzkie obchody 104 
rocznicy Odzyskania Niepodległości. 
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14.11.2022 Zaduszki Energetyczne 
Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz, każdego dnia przemija-
my i zbliżamy się do kresu naszej ziemskiej pielgrzymki. O tych 
prawdach często zapominamy w codziennej gonitwie. Boleśnie przypo-
minamy sobie o tym dopiero w przypadku śmierci bliskiej oso-
by. Wtedy przychodzi chwila zadumy nad tym co jest naprawdę ważne 
w życiu. Między innymi dlatego warto raz w roku przypomnieć sobie 
Koleżanki i Kolegów, którzy kiedyś z nami pracowali a zakończyli 
już ziemski żywot. Dlatego tak cenna jest tradycja Energetycznych 
Zaduszek. Podczas wspólnej modlitwy przypomnimy sobie  wszystkie 
zmarłe Osoby z którymi dany był nam wspólny okres życia  
zawodowego. 

W tym roku Katolickie Stowarzyszenie Energetyków 
„Nazaret”  Oddział Terenowy Gorzów Wlkp.  już po raz trzynasty 
było organizatorem Zaduszek Energetycznych.  W  Mszy świętej w 
intencji zmarłych Pracowników w kościele pw. Chrystusa  Króla w 
Gorzowie Wlkp. uczestniczyli przedstawiciele Dyrekcji Centrali i 
Rejonów z Oddziału Dystrybucji Gorzów, Enea Wytwarzanie ob-
szaru gorzowskiego , Dyrekcji PGE Elektrociepłownia i PEC Go-
rzów Wlkp. , Przedstawiciele Stowarzyszenia Elektryków Polski i 
Technikum Elektrycznego z Gorzowa Wlkp.  Pracownicy, Emeryci i 
Renciści oraz Poczty Sztandarowe i Przedstawiciele NSZZ Solidar-
ność Enea Gorzów Wlkp. , NSZZ Solidar-
ność  PGE Elektrociepłowni Gorzów Wlkp. i Technikum Elektrycz-
nego w Gorzowie Wlkp. Eucharystii  przewodniczył Duszpasterz Go-
rzowskich Energetyków ks. Jarosław Zagozda w koncelebrze z Pro-
boszczem Parafii przy ulicy Woskowej  Jerzym Piaseckim. Po Litur-
gii w wypominkach z imienia i nazwiska wspomniano zmar-
łych Pracowników z w/w firm. Lista zmarłych co roku się wydłu-
ża  zmuszając  nas do refleksji i wniosków, że dzieli nas tylko czas… 
Po uroczystościach w kościele, dzięki  Sponsorom i gościnności Dy-
rekcji „Elektryka” w budynku szkoły przy ul Grobla 68/
A  przy  herbacie, kawie i cieście można było powspominać zmarłe 
osoby, oraz okres kiedy wspólnie z Nimi pracowaliśmy w naszych za-
kładach pracy. 
Organizatorom czyli Katolickiemu Stowarzyszeniu Energety-
ków „Nazaret”  Oddział Terenowy Gorzów Wlkp. oraz jej Prze-
wodniczącemu Czesławowi Szablewskiemu dziękujemy za jak zwy-
kle wzorową organizację. 
 

15.11.2022 Enea SA nagroda świąteczna 
 i nie tylko . 

Na wniosek strony związkowej doszło do spotkania z zarządem 
Enea SA. Agenda spotkania skupiona została przede wszystkim  na 
czterech tematach :  
Sposób rozliczania należnej taryfy pracowniczej  za energię elek-
tryczną osobom uprawnionym. Zarząd odnosząc się do ustawy o za-
mrożeniu cen energii elektrycznej w przyszłym roku w przyję-
tych     ustawą limitach zaproponował wprowadzić te limity rozliczeń 
do przysługującej taryfy pracowniczej ,  przy czym różnica pomię-
dzy limitem zamrożonym , a przysługującą taryfą pracowniczą roz-
liczać  wg nowych cen za energię na 2023r.  

Tak samo przewiduje się obliczanie ekwiwalentu za taryfę pracowniczą 
dla uprawnionych osób -emerytów i rencistów. Strona społeczna zapro-
ponowała by cały przysługujący limit taryfy pracowniczej został 
objęty zamrożeniem cen z roku bieżącego , oraz ekwiwalent dla 
osób uprawnionych – emerytów i rencistów . Zarząd na ten moment 
nie widzi problemów technicznych tej operacji  , jednak za nim to 
uzgodni ze stroną związkową musi dokonać przeliczenia kosztów tej 
operacji. Na następnym spotkaniu w m-cu grudniu sprawa powinna 
zostać uzgodniona. Jednocześnie zarząd zaapelował  by pracownicy 
oraz pozostałe osoby uprawnione do taryfy pracowniczej i ekwiwalentu 
przechodziły na e-faktury oraz składały oświadczenia o przysługu-
jących im podwyższonych limitach zamrożonych cen na energię , 
ponieważ to w znacznym stopniu spowoduje obniżenie kosztów obsługi 
taryfy i ekwiwalentu za energię elektryczną. Regulamin Premiowania 
Pracowników Enea SA w oparciu o System Zarządzania przez Cele 
w 2023 roku . Strona związkowa po raz kolejny poinformowała zarząd , 
że nie zamierza uzgadniać regulaminu premiowania wprowadzanego  w 
Spółce w ramach Systemu Zarządzania przez Cele z uwagi na brak ja-
kichkolwiek  uwarunkowań w odniesieniu do zapisów  ZUZP .  Obecnie 
trwają prace nad modyfikacją zapisów ZUZP Enea SA i jeżeli odpo-
wiednie zapisy wprowadzające system motywacji zostaną uzgodnione 
ze stroną związkową  w formie treści zawartej w ZUZP to w świetle 
prawa pracy taki regulamin będzie mógł obowiązywać. Przeszeregowa-
nia pracowników Enea SA w odniesieniu do płac zasadniczych. Stro-
na związkowa zawnioskowała do zarządu o rekompensatę  płac za-
sadniczych w związku z nadal postępującą inflacją . Zarząd na ten 
moment nie jest finansowo przygotowany na taką ewentualność , ale nie 
mówi nie . Sprawa przeszeregowań może wrócić do negocjacji ale do-
piero po akceptacji przez URE nowego wniosku taryfowego. URE ma 
czas na wydanie opinii do 17.12.2022r. Tak więc sprawa przeszerego-
wań została przesunięta na spotkanie z zarządem w terminie pomiędzy 
20-22 grudnia br. Premia świąteczna na Boże Narodzenie. Strona 
związkowa zawnioskowała do zarządu by tegoroczna nagroda z okazji 
świąt Bożego Narodzenia z uwagi na obecną sytuację inflacyj-
ną  była wyższa od zeszłorocznej. Po kilku postąpieniach negocjacyj-
nych podpartych konstruktywną  wymianów argumentów strony doszły 
do porozumienia. Podpisane uzgodnienie spełnia oczekiwania strony 
związkowej -1500 zł . Wypłata nagrody nastąpi razem  z wypłatą pobo-
rów za m-c listopad. Osoby uprawnione do nagrody muszą być zatrud-
nione na dzień podpisania porozumienia (15.11.2022) i nadal być w 
zatrudnieniu na dzień wypłaty. 

15. 11.2022 Rakieta spadła na Polskę.  

Rakieta produkcji rosyjskiej spadła w miejscowości Przewodów w 
woj. lubelskim. Zginęły dwie osoby.  
Byli to 62-letni Bogusław W. z Przewodowa i 60-letni Bogdan C. z 
sąsiednich Setnik zginęli podczas eksplozji rakiety, jaka we wtorek, 15 
listopada, spadła na suszarnię zbóż w Przewodowie. Jeden był  
kierowca, drugi magazynierem. Gdy uderzyła rakieta, akurat ważyli  
kukurydzę. 
Wszystko wskazuje na to, że jest to efekt działań wojennych na 
Ukrainie. Trwają prace nad ustaleniem wszystkiego, co stało na terenie 
wsi Przewodów.  
W reakcji na atak rakietowy było wysoce prawdopodobne, że amba-
sador RP przy NATO wystąpi z wnioskiem o uruchomienie art. 4 
Traktatu Północnoatlantyckiego. Polska podwyższyła  gotowość nie-
których jednostek wojskowych i innych służb mundurowych.  
Była to  bardzo groźna sytuacja – realna groźba wybuchu III wojny 
światowej!!! 
Rosyjski resort obrony zaprzeczył, że to rakieta sił zbrojnych Rosji 
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spadła na terytorium Polski.  

Późniejsze ustalenia wskazują na to, że na Przewodów spadła rakieta 
ukraińskiego system przeciwlotniczego S-300. Prezydent Ukrainy 
Zełenski stwierdził, że "to była nie nasza rakieta…" 

 
16.11.2022 Protest w 

Warszawie   
ZAWIESZONY 

 
Komunikat po nadzwyczajnym 
posiedzeniu Komisji Krajowej 
NSZZ Solidarność w dniu 16 
listopada 2022 r. 

Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodo-
wego Solidarność na swoim nadzwyczajnym posiedzeniu podjęła dzi-
siaj decyzję o zawieszeniu planowanej na 17.11.2022 r.  akcji protesta-
cyjnej „Marsz Godności”. W obecnej sytuacji wszystkie siły i uwaga 
powinny być skupione na zagrożeniu w jakim znalazła się Polska, 
dlatego planowany protest zostanie przeprowadzony w innym ter-
minie. 
Komisja Krajowa składa wyrazy współczucia rodzinom i bliskim 
ofiar tragedii w Przewodowie. W tej dramatycznej chwili jesteśmy 
razem z Wami. Bez względu na ostateczny wynik śledztwa, winę 
ponosi Rosja, która dokonała agresji na Ukrainę. 
NSZZ Solidarność stanowczo podkreśla że postulaty, które stały się 
powodem zorganizowania „Marszu Godności” są nadal aktualne i 
Solidarność nie zrezygnuje z walki o ich realizację. Stąd apel do Rzą-
du RP, aby kierując się taką samą odpowiedzialnością jak Solidar-
ność, podjął natychmiastowe rozmowy w sprawie postulatów. 
Niezależnie od powyższego, Komisja Krajowa kieruje do członków 
Związku i wszystkich struktur zaangażowanych w organizację pro-
testu słowa podziękowania za pełną mobilizację i liczne zaangażo-
wanie. Jednocześnie prosimy o wyrozumiałość. Nigdy w historii 
Związku nie musieliśmy podejmować tak trudnej decyzji. Jednak 
nasza Ojczyzna, którą Solidarność nie tylko ma na sztandarach, ale 
i w swoich sercach, wymaga odpowiedzialności i rozwagi. 
 

17.11.2022 Odmrożenie odpisu na ZFŚS-rozmowy 
dotyczące postulatów Marszu Godności.  

 Odmrożenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 
2023, czyli obliczanie tego funduszu nie będzie na podstawie ostatnie-
go półrocza 2019 roku, tylko na podstawie ostatniego półrocza 2022 
roku.  
„Jeśli chodzi o pierwszy postulat powstrzymania cen energii, dotyczący 
głównie zakładów energochłonnych, bo odbiorcy indywidualni są w 

miarę zaopatrzeni, Rząd realizuje postulaty dotyczące rozwiązań syste-
mowych i zamrożenia cen energii na pewnym pułapie dla indywidual-
nych odbiorcach, dziś po rozmowie z Panem Premierem jest zgoda i 
wstępne porozumienie, aby rozszerzyć katalog tych zakładów energo-
chłonnych. Tu oprócz przyjęcia ustawy, musi być notyfikacja w Komisji 
Europejskiej. I tu jest zgoda i zrozumienie ze strony rządu”- powiedział 
Piotr Duda. 
 Co do kolejnych postulatów zgodziliśmy się, że nie jesteśmy w stanie 
przez półtorej godziny rozwiązać tych problemów, o których mówimy 
od kilku lat. Przecież tu chodzi nie tylko o regulacje płacowe i podwyż-
ki w sferze finansów publicznych, ale przede wszystkim rozwiązania 
systemowe, czyli wynegocjowanie swoistego układu zbiorowego pracy 
dla pracowników sfery finansów publicznych, czyli tzw. Budżetówki -
przekonywał po spotkaniu Przewodniczący KK Piotr Duda. 
„Pan Premier zobowiązał się w ciągu półtora tygodnia, a nawet tygo-
dnia powołania zespołu roboczego Solidarność-Rząd. Na czele strony 
rządowej stanie najprawdopodobniej Szef Kancelarii Premiera, pan 
minister Kuchciński, z naszej strony pan Przewodniczący Nakonieczny. 
I rozpoczynamy pilne rozmowy dotyczące postulatów płacowych i doty-
czące trzeciego postulatu - emerytur stażowych. My będziemy przygoto-
wywać pilnie nasze analizy i postulować odmrożenie projektów na 
Komisji Sejmowej” - stwierdził Przewodniczący NSZZ Solidarność.  
„Wygrywa dialog i rozmowy” - powiedział. I dodał:  „Nastąpiło zbliże-
nie i chyba to będzie sprawa najłatwiejsza - odmrożenie Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2023, czyli obliczanie tego 
funduszu nie będzie na podstawie ostatniego półrocza 2019 roku, tylko 
na podstawie ostatniego półrocza 2022 roku. Wreszcie historyczna 
data, jeżeli to się uda, że Fundusz Socjalny będzie obliczany już na 
bieżąco, a nie z poślizgiem, tak jak to było za czasów Platformy Oby-
watelskiej i PSL-u, że Fundusz na rok 2016 był obliczany z ostatniego 
półrocza 2010 roku. To był dla nas wielki skandal i nieporozumienie” 

podkreślił Piotr Duda.                                        
                               

21.11.2022 Trzy nowe osoby w  
Radzie Nadzorczej ENEA 

Zarząd ENEA SA przekazał w 
komunikacie, że 18 listopada 
2022 roku Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie ENEA podjęło 
uchwały na mocy, których doko-
nało, z tym samym dniem nastę-
pujących zmian w składzie Ra-
dy Nadzorczej Spółki XI kaden-
cji: 
1.Ze składu Rady Nadzorczej 
odwołano Pawła Andrzeja  
Koroblowskiego 

2. Do składu Rady powołano: 
- Anetę Kordowską. Informacje dotyczące Anety Kordowskiej zostaną 
przekazane do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym, 
po uzyskaniu przez Spółkę stosownych informacji oraz oświadczeń. 
- Pawła Łąckiego. Paweł Łącki ukończył studia prawnicze na Wydzia-
le Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu. Na tej samej uczelni uzyskał tytuł doktora nauk prawnych.Od 
2012 roku wykonuje zawód adwokata, będąc członkiem Izby Adwokac-
kiej w Poznaniu. Jest adiunktem na Uniwersytecie SWPS, gdzie prowa-
dzi zajęcia z prawa cywilnego. Jest autorem szeregu artykułów nauko-
wych opublikowanych w najważniejszych czasopismach prawniczych w 
Polsce. Posiada szerokie doświadczenie w obsłudze podmiotów z sekto-
ra energetycznego - zarówno z udziałem Skarbu Państwa, jak i kapitału 
zagranicznego. Doradzał klientom w aspektach regulacyjnych, transak-
cyjnych oraz w zakresie kształtowania złożonych relacji kontraktowych. 
Przeprowadzał liczne audyty prawne (due diligence) oraz reprezentował 
klientów w precedensowych postępowaniach sądowych i arbitrażowych. 
Piotra Zborowskiego. Piotr Zborowski jest absolwentem Uniwersyte-
tu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wydziału Prawa i Administra-
cji, kierunku prawo. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie 
Radców Prawnych w Warszawie.  
Od 2021 roku jest wiceprezesem zarządu Banku Pekao S.A. Wcześniej 
pełnił w banku funkcję dyrektora odpowiedzialnego za obszar obsługi 
organów korporacyjnych oraz nadzór właścicielski i wsparcie prac Za-
rządu i Rady Nadzorczej. Był zaangażowany w proces budowania i 
wdrażania strategii banku, a także realizację szeregu projektów strate-
gicznych oraz współpracę  z ramienia banku z grupą PZU S.A.Pracował 
m. in. w organach administracji rządowej. Pełnił funkcje doradcze w 
przedsiębiorstwach komercyjnych. 
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21.11.2022 Nie tylko o premii w Enea Pomiary 
 

Strony dialogu społecznego w Enea  
Pomiary spotkały się by dokonać najpil-
niejszych uzgodnień dotyczących spraw 
pracowniczych w tej Spółce. Spotkanie 
odbyło się w trybie zdalnym (wideo-
konferencja). 
Tematyka spotkania: 
1.Uzgodnienie w sprawie wymiaru i 

rozkładu czasu pracy w 2023 r. Średnioroczna liczba dni roboczych w 
2023 roku w miesiącu wynosić będzie 21 dni. Uzgodniono dzień dodat-
kowo wolny za 11 listopada 2023 przypadający w sobotę- będzie to 
10 listopada 2023 r. 
2. Wartość posiłku profilaktycznego na sezon 2023. Uzgodniono 
wartość posiłku jak w innych Spółkach Grupy Kapitałowej Enea -25 
zł.  
3. Jednorazowa nagroda pieniężna. Po krótkich negocjacjach udało 
się uzgodnić wysokość nagrody- 1500 zł., którą otrzymają Pracowni-
cy zatrudnieni w dniu zawarcia uzgodnienia oraz pozostający z za-
trudnieniu w dniu wypłaty-nie później niż 10 grudnia 2022 r. 
4.Aktualizacja zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. 
Strona pracodawcy prześle stronie związkowej propozycję terminu spo-
tkania w tym temacie. 
 

21.11.2022 RD Gorzów gościł przedszkolaków. 

18 listopada 2022 Energetycy z Rejonu Dystrybucji Gorzów (RDG) 
gościli milusińskich Maczków z Przedszkola Edukacji Niezależnej 
Świetliki. Dzieci przywitał Dyrektor RD G Paweł Nahorski, który 
wygłosił krótką pogadankę o zaletach prądu, jak jest wykorzystywa-
ny i jak jesteśmy od niego uzależnieni. Dzieci miały też okazję obej-
rzeć film edukacyjny o wytwarzaniu prądy, jak jest przesyłany oraz 
jak bezpiecznie z niego korzystać i jak postępować w razie zagroże-
nia wypadkowego.  

Kilku Pracowników Rejonu zaprezentowało też  pojazdy użytko-
we  Brygad Rejonowych oraz pojazdy specjalistyczne z półki wagi 
ciężkiej. Podczas spotkania przedszkolaki zadawały wiele pytań, które 
wskazywały na zainteresowanie branżą energetyczną oraz cieka-
wość . Było też wiele uśmiechniętych  twarzy nie tylko przedszkola-

ków.  
Wizytacja odbyła się w 
warunkach zimowych 
(niskie temperatury), więc 
nie mogło też zabrak-
nąć  ciepłych napoi. Być 
może w przyszło-
ści  wizyta zaowocuje tym, 
że niektórzy z  
przedszkolaków też  
zostaną energetykami… 

 

21.11.2022 Nie tylko o premii świątecznej w  
Logistyce, Operatorze i Serwisie 

Kolejne Spółki organizują spotkania których celem jest dokonanie 
stosownych uzgodnień dotyczących spraw pracowniczych a wynika-
jących z sugestii  i działań Organizacji Związkowych. 
ENEA LOGISTYKA.  

Spotkanie odbyło się w trybie mieszanym (stacjonarnie i zdalnie) Roz-
poczynając spotkanie Prezes Michał Comba zapoznał uczestników 
spotkania z aktualną sytuacją Spółki. 
Tematy poruszane podczas spotkania: 
1. Premia świąteczna-  Po krótkich negocjacjach udało się uzgodnić 
wysokość premii , którą otrzymają Pracownicy zatrudnieni w dniu 
zawarcia porozumienia  oraz pozostający z zatrudnieniu w dniu 
wypłaty-nie później niż 10 grudnia 2022 r. 
2. Wartość posiłku profilaktycznego na sezon 2023. Uwzględniając 
naszą sugestię złożoną podczas ostatniego spotkania uzgodniono war-
tość posiłku -25 zł.  
3.Integracja obszaru dystrybucji. Prace trwają, decyzji w tym temacie 
jeszcze nie ma. 
4. Nowa tabela płac zasadniczych. Temat bezpośrednio związany z 
integracją obszaru dystrybucji, czekamy na decyzje w tym temacie. 
ENEA OPERATOR  

Spotkanie odbyło się w trybie mieszanym (stacjonarnie i zdalnie) Roz-
poczynając spotkanie Prezes Marek Rusakiewicz przedstawił aktualną 
sytuacją Spółki. 
Agenda spotkania: 
1. Premia świąteczna. Po krótkich negocjacjach udało się uzgodnić 
wysokość premii (1500 zł) , którą otrzymają Pracownicy zatrudnieni 
w dniu zawarcia porozumienia  nie później niż 10 grudnia 2022 r. 
2. Dzień dodatkowo wolny za 11 listopada 2023 przypadający w 
sobotę. Strona pracodawcy poinformowała nas, że za 11 listopada w 
Operatorze będzie wolny 10 listopada 2023 r. 
Tematy zgłoszone przez stronę związkową: 
-Integracja obszaru dystrybucji. Prace trwają, kluczowe decyzje mają 
zapaść w drugiej połowie styczna 2023 r.  
-Aktualizacja zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, 
praca zdalna, koszty dojazdu do miejsca pracy, praca w nadgodzi-
nach. Strona pracodawcy pamięta o tych tematach, ale nawał prac aktu-
alnie nie pozwala zająć się nimi. Teraz najważniejszym tematem jest 
taryfa dystrybucyjna na 2023 r. Po załatwieniu tego tematu przyj-
dzie czas na zalegle sprawy 
-Zaległe urlopy, przenoszenie na 2023. Strona pracodawcy przedsta-
wiła uzasadnienia do nacisków na wykorzystanie urlopów w tym 
roku. Jak podkreślono jest wiele przypadków osób, które mają prawie 
całe urlopy niewykorzystane- oprócz ryzyka kar ze strony PIP gene-
ruje to koszty dla Spółki (tworzenie rezerw finansowych na 2023 r.) 
-Posiłki profilaktyczne- regulamin korzystania z kart magnetycz-
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nych. Nowe zasady korzystania z posiłków  (karty magnetyczne za-
miast talonów) skłoniły służby pracodawcy do stworzenia regulaminu, 
który aktualnie jest konsultowany z Dyrektorami Komórek Organizacyj-
nych. Docierają do nas informacje o nadinterpretacjach prawa, za-
wartych w projekcie regulaminu (zbieranie paragonów, odpowie-
dzialność karna itp.) Po zakończeniu procesu konsultacji służb praco-
dawcy mamy otrzymać poprawiony projekt regulaminu. 
-Zakup samochodów technicznych. Szukanie oszczędności w tym 
segmencie działalności Spółki skończy się paraliżem, brygady nie 
będą miały czym dojechać do miejsc pracy. 
-Braki ubrań roboczych. Strona pracodawcy twierdzi, że temat jest już 
załatwiony. Kierownicy nie zgłaszają braków… 
-Współpraca Spółek GK Enea. Oszczędności na  inwestycjach w 
Operatorze odbijają się na kondycji innych Spółek GK Enea. Brak 
ładu korporacyjnego. Trwają prace nad zwiększeniem planu inwesty-
cyjnego. 
ENEA SERWIS 

Spotkanie odbyło się w trybie mieszanym (stacjonarnie i zdalnie) Roz-
poczynając spotkanie Prezes Ireneusz Rogowski zapoznał uczestników 
spotkania z aktualną sytuacją Spółki. 
Tematy poruszane podczas spotkania: 
1. Premia świąteczna. Po krótkich negocjacjach udało się uzgodnić 
wysokość premii (1500 zł) , którą otrzymają Pracownicy zatrudnieni 
w dniu zawarcia porozumienia  nie później niż 10 grudnia 2022 r. 
Karpiowe zostanie wypłacone razem z drugą częścią premii z okazji 
15-lecia Enea Serwis (500 zł.)  
2.Uzgodnienia w sprawie wymiaru i rozkładu czasu pracy w 2023 r. 
Średnioroczna liczba dni roboczych w 2023 roku w miesiącu wynosić 
będzie 21 dni. Uzgodniono dzień dodatkowo wolny za 11 listopada 
2023 przypadający w sobotę- będzie to 10 listopada 2023 r. 
3. Integracja obszaru dystrybucji. Prace zespołów trwają, kluczowe 
decyzje jeszcze nie zapadły.  
4.Projekt premiowania kolejnej grupy Pracowników. Do projektu 
Regulaminu premiowania dla wydziałów produkcyjnych w Gorzo-
wie Wlkp. strona związkowa przesłała uwagi, co dalej dzieje się z tym 
projektem? Niedługo mamy otrzymać poprawiony dokument. 
5.Odprowadzanie dodatkowych składek do ZUS za Pracowników 
wykonujących pracę w warunkach szczególnych. Zaległości w pła-
ceniu składek pochodzą z lat poprzednich. Sprawa jest aktualnie wy-
jaśniania z ZUS-em. 
 

22.11.2022 Biznesowy zwrot w sprawie Izery, do 
gry wchodzi chińska firma 

"Spółka ElectroMobility Poland (EMP) i największa prywatna chiń-
ska grupa motoryzacyjna podpisały umowę licencyjną, w ramach której 
Geely udostępni spółce dedykowaną dla samochodów elektrycznych 
platformę SEA (Sustainable Experience Architecture)" - poinformo-
wał  prezes EMP Piotr Zaremba. 
Dodał, że Geely Holding zostaje partnerem technologicznym pierw-
szej generacji pojazdów EMP, wprowadzonych na rynek pod marką 

Izera. 
Jak zaznaczyła spółka EMP, opracowana w globalnych centrach badaw-
czo-rozwojowych w Europie i Chinach przez Geely Holding technolo-
gia SEA jest specjalnie zaprojektowaną architekturą dedykowaną dla 
pojazdów elektrycznych.Umożliwia ona budowę zarówno małych po-
jazdów segmentu A, jak i segmentu E oraz dużych pojazdów dostaw-
czych. Platforma zapewnia także rozbudowaną strukturę oprogramowa-
nia, co obniża koszty inwestycji. Zapewnia także dostosowanie rozsta-
wu osi w zakresie od 1800mm do 3300mm, w zależności od wymagań - 
wyjaśniono. 
"Podpisujemy umowę licencyjną z EMP na udostępnienie wiodącej w 
branży architektury SEA" - powiedział CEO Geely Holding Group 
Daniel Donghui Li. "Jesteśmy przekonani, że ta zaawansowana platfor-
ma technologiczna pomoże EMP we wprowadzaniu na rynek najwyższej 
jakości produktów, gwarantując ich jakość technologiczną w zakresie 
komponentów mechanicznych, software’u oraz skalowalności rozwią-
zań" - podkreślił. 
Zwrócił uwagę, że Polska odgrywa ważną rolę w europejskim prze-
myśle motoryzacyjnym i jest przekonany, że ta umowa umożliwi 
szybsze przejście na napędy elektryczne, tworząc szersze możliwości 
gospodarcze w obszarze elektromobilności. 
W ocenie szefa EMP, pozyskanie wiarygodnego partnera operującego 
na rynku globalnym - to również potwierdzenie realności założeń biz-
nesowych, jakie stoją za projektem Izera. 
Spółka ElectroMobility Poland (EMP) powstała w październiku 
2016 r. i była inicjatywą czterech polskich koncernów energetycz-
nych: PGE, Energi, Enei oraz Tauronu, które objęły po 25 proc. 
kapitału akcyjnego. Wartość kapitału zakładowego wyniosła 70 mln 
zł. 
29 lipca 2021 r. Skarb Państwa podpisał umowę inwestycyjną z  
ElectroMobility Poland, na mocy której państwo obejmie nowe akcje 
EMP o wartości 250 mln zł.  
"Podpisanie umowy i dokapitalizowanie EMP umożliwia realizację 
kolejnego etapu rozwoju projektu polskiej marki samochodów elektrycz-
nych. Dotychczasowi udziałowcy spółki pozostają w mniejszościowym 
akcjonariacie z udziałami w wysokości 4,325 proc. każdy, udział Skar-
bu Państwa wynosi 82,70 proc." - przekazała wówczas spółka. 
Zhejiang Geely Holding Group (Geely Holding) jest globalną grupą z 
siedzibą główną w Hangzhou w Chinach. Jest właścicielem kilku zna-
nych międzynarodowych marek motoryzacyjnych, w tym: Geely Auto, 
Lynk & Co, ZEEKR, Geometry, Volvo Cars, Polestar, Lotus, Lon-
don Electric Vehicle Company, Farizon Auto i Cao Cao Mobility. W 
2021 roku Geely Holding sprzedało w sumie ponad 2,2 mln. pojaz-
dów, przy czym sama sprzedaż Volvo Cars na całym świecie wynosi-
ła prawie 699 tys. sztuk. 
 

23.11.2022 Kontynuacja rozmów w sprawie  
naszych postulatów. 

Zgodnie z zapowiedziami sprzed kilku dni oraz ustaleniem po spotkaniu 
z Premierem Mateuszem Morawieckim, które miało miejsce 17 listo-
pada br. po odwołanej manifestacji „Marsz Godności” ruszyły rozmo-
wy w sprawie powołania roboczego Zespołu do spraw wypracowania 
porozumienia pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Komi-
sją Krajową NSZZ Solidarność. 
Dziś odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne. Grupą z ramienia 
Solidarności kierować będzie Henryk Nakonieczny, odpowiedzialny 
w Prezydium KK m.in. za dialog społeczny. Henryk to bardzo do-
świadczony związkowiec, merytoryczny, o olbrzymiej wiedzy. Na czele 
strony rządowej zespołu stanie minister Marek Kuchciński, szef Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów. 
Rozmowy będą toczyły się w ośmiu obszarach: 
1. Wsparcia przedsiębiorstw energochłonnych w związku z wysoką 
dynamiką cen nośników energii i gazu. 
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2. Zmian w systemie polityki energetycznej Polski. 
3. Wzrostu wynagrodzeń dla zatrudnionych w sferze finansów pu-
blicznych w 2023 roku oraz zmian systemowe w kształtowaniu wy-
nagrodzeń w państwowej sferze budżetowej z uwzględnieniem 
oświaty. 
4. Odmrożenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal-
nych. 
5. Wyłączenia dodatku za pracę w warunkach szkodliwych dla 
zdrowia, szczególnie uciążliwych lub niebezpiecznych z płacy mini-
malnej. 
6. Zmian systemowych w funkcjonowaniu oraz finansowaniu Do-
mów Pomocy Społecznej. 
7. Ochrony pracowników podlegających szczególnej ochronie, w 
tym działaczy związkowych. 
8. Zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych – emerytury stażowe oraz uchylenia wygaszania eme-
rytur. 
Czeka nas wiele trudnych, wymagających spotkań i rozmów, ale mamy 
nadzieję, że dojdziemy we wszystkich powyższych kwestiach do 
porozumienia. 
Pełen skład osobowy zespołu roboczego zostanie podany w później-
szym terminie. Przewiduje się również powołanie podzespołów pro-
blemowych. Zadaniem zespołu jest wypracowywanie porozumienia 
pomiędzy Związkiem i Rządem RP. 
 

25.11.2022 Spotkanie z Pracownikami RD Gorzów. 

Komisja Wydziałowa NSZZ Solidarność w Rejonie Dystrybucji 
Gorzów Wielkopolski (KW RDG) była organizatorem kolejnego w 
tym roku spotkania z Pracownikami Rejonu Dystrybucji Gorzów 
Wielkopolski (RD G). Przewodniczący KW RDG Przemysław Ko-
noniuk zaprosił na spotkanie Przewodniczącego Komisji Podzakłado-
wej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wielkopolski-Krzysztofa Go-
nerskiego. 
Jesteśmy otwarci na takie spotkania podczas, których możemy zwery-
fikować realizację wcześniej zgłaszanych tematów do załatwienia, 
oraz sprawdzić jak działa droga służbowa. 
Ale po kolei. Spotkanie rozpoczęła prezentacja przedstawiają-
ca  nasze działania w tym i wcześniejszych latach oraz przybliżająca 
działalność  poszczególnych struktur NSZZ Solidarność. 
Głównym tematem spotkania, który wywołał wiele niepokoju 
był  regulamin korzystania z kart magnetycznych, które od 2023 r. 
mają zastąpić talony. Projekt regulaminu, który aktualnie konsultują 
służby pracodawcy, zawiera wiele nieakceptowalnych  zapisów. Omó-
wiono te zapisy, który mamy nadzieję już zostaną wyeliminowane za-
nim trafią do konsultacji strony związkowej. W obecnej wersji jest on 
nie do przyjęcia. 
Inne tematy, które zostały podniesione na spotkaniu: 
-Tematy płacowe -gonienie inflacji. 
-Pracowniczy Program Emerytalny Allianz -słabe wyniki osiągane 
przez ten fundusz. 
-Wspólna Działalność Socjalna W GK Enea- preliminarz na 2023 r. 
Możliwe zwiększenie odpisu ustawowego- działania struktur NSZZ 
Solidarność. 
-Powstanie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego- 
zapowiedzi konsolidacji branży. 
-Wybory Społecznych Inspektorów Pracy-działania NSZZ Solidar-
ność w tym temacie. 
-Wybory w związku na kadencję 2023-28. Wybory Komisji Wydzia-
łowej RD Gorzów odbędą się 11 stycznia 2023 r. 
-Integracja obszaru dystrybucji-brak decyzji w tym temacie. 
-Ograniczenie inwestycji w Operatorze-wpływ na sytuację Spółek 
GK Enea. 
-Zdezelowany transport-brak nowych zakupów. 
-Taryfa Pracownicza w świetle ustaw zamrażających cenę prądu. 

-Płacenie za nadgodziny. 
-Zmuszanie do wykorzystywania zaległych urlopów. 
-Dyżury domowe- dyskryminacyjne traktowanie przez przełożo-
nych. 
-Ubrania robocze- od kilku miesięcy brak jest ubrań. 
Jak widać z przedstawionych problemów, kolejny raz okazuje się, 
że droga służbowa nie działa- problemy nie są sygnalizowane wy-
żej…   
Nie o wszystkim możemy pisać, więc jeżeli są podobne problemy w 
innych Komisjach Wydziałowych to czekamy na zaproszenie, by 
móc o nich rozmawiać i próbować je później rozwiązać. 
 

27.11.2022 Zmarł Adam  
Garczyński 

Dotarła do nas bardzo smutna wiadomość-
26 listopada 2022 r. w wieku 71 lat 
zmarł Adam Garczyński były Programi-
sta-Dyspozytor z Rejonowej Dyspozycji 
Ruchu w Gorzowie Wlkp. Adam oprócz 
pracy zawodowej udzielał się też społecz-
nie w Naszej Organizacji, pełnił w niej 
wiele funkcji, między innymi Przewod-
niczącego Komisji Rewizyjnej i Członka 
Komisji Podzakładowej. W październiku 
2015 r. Adam po przepracowaniu 41 lat 

przeszedł na zasłużoną emeryturę. 
Łączymy się w bólu z Rodziną Zmarłego Adama. 
Pogrzeb Adama odbędzie się 1 grudnia 2022 r. o godz.12.00 w  
Bogdańcu. 

 

28.11.2022 Enea udzieliła gwarancji korporacyjnej 
za zobowiązania Enea Trading 

Enea udzieliła gwarancji korporacyjnej na rzecz J.P. Morgan za 
zobowiązania spółki zależnej Enea Trading do kwoty 300 mln USD. 
Zobowiązania obejmują wierzytelności pieniężne z tytułu transakcji 
terminowych związanych z uprawnieniami do emisji CO2, zawiera-
nymi przez spółkę zależną. 
Jak podano, w związku z udzieleniem gwarancji korporacyjnej, Enea 
oraz jej spółka zależna zawarły także umowę porozumienia, regulu-
jącą w szczególności formę zabezpieczenia zobowiązań spółki zależ-
nej wobec Enei, a także wynagrodzenie dla Enei z tytułu udzielenia 
gwarancji. 

 

29.11.2022 Uruchomienie fabryki samochodów 
elektrycznych Izera w Jaworznie planowane jest 

na grudzień 2025' 

Fabryka samochodów elektrycznych Izera w Jaworznie ma zostać 
uruchomiona w grudniu 2025 roku - tak wynika z harmonogramu 
przedstawionego 26.11.2022 r. na konferencji prasowej spółki Elec-
troMobility Poland w Katowicach. Koszt budowy fabryki szacowa-
ny jest na 6 mld zł 
ElectroMobility Poland przed tygodniem podpisała umowę licencyjną 
z największą prywatną chińską grupą motoryzacyjną Geely dot. udo-
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stępnienia dedykowanej dla samochodów elektrycznych technolo-
gicznej platformy SEA pod budowę Izery. 
26.11.2022 r. przedstawiciele spółki spotkali się z mediami. 
Z dziennikarzami rozmawiali Beata Białoń Dudek – dyrektor ds. łań-
cucha dostaw, Sławomir Bekier – członek zarządu ds. finansowych 
oraz Cyprian Gronkiewicz – dyrektor ds. uruchomienia produkcji. 
Sławomir Bekier przekazał, że po pozyskaniu dostawcy platformy 
spółka, której działalność zabezpieczona jest na najbliższe miesiące 
środkami Skarbu Państwa, wchodzi w fazę badania i oceny aspektów 
technicznych wykonalności projektów, która potrwa około roku. 
Równolegle spółka będzie pracowała nad pozyskiwaniem inwesto-
rów. 
"Chcemy zakończyć montaż finansowy w IV kwartale 2023 r., aby 
z pełnym zabezpieczeniem kapitałowym przejść do fazy realizacyjnej, 
czyli fazy industrializacji" - wskazał Bekier. 
Dyrektor EMP ds. uruchomienia produkcji Cyprian Gronkie-
wicz powiedział, że budowa zakładu produkcyjnego w Jaworznie, za-
projektowanego we współpracy z firmą Dürr Systems AG, zakładana 
jest w dwóch etapach. Pierwszy etap przewiduje produkcję Izery 
w segmencie C - z trzema odmianami nadwoziowymi (SUV, Hatch, 
SW) o zdolności produkcyjnej do 100 tys. samochodów rocznie. Ma 
zostać zrealizowany do grudnia 2025 r. i obejmować budynki o łącznej 
powierzchni 169 tys. m kw. W pierwszej kolejności planowane jest 
uruchomienie jednej zmiany produkcyjnej dla zdolności 33,4 tys. samo-
chodów. Pełna zdolność 100 tys. pojazdów będzie wymagała produkcji 
na trzy zmiany. 
"Ten zakład to typowy zakład produkcyjny, czyli tak, jak mamy Fiata 
w Tychach i Opla w Gliwicach: platforma, nadwozie, podwozie, 
to będzie budowane na spawalni u nas. To nie jest tak, że przyjedzie 
gotowy samochód i my tylko zmontujemy jakieś fotele i tak dalej - ten 
samochód będzie budowany od podstaw u nas" - stwierdził  
Gronkiewicz. 
Planowane zatrudnienie dla pierwszego etapu budowy zakładu 
to 2403 osób (463 w spawalni, 245 w lakierni, 962 w montażu, 364 
w logistyce i 369 pozostałych, np. dziale jakości, administracji itp.). 
Stopień automatyzacji linii produkcyjnej ma być przy tym wysoki 
w wydziale spawalni (481 robotów), średni w lakierni (20 robotów) 
i niski przy montażu (3 roboty). 
Drugi etap do 2030 roku, 200 tys. samochodów rocznie 
Rozbudowa zakładu w drugim etapie (w perspektywie 2030 r.) za-
kłada budowę do dwóch kolejnych rodzajów nadwozia (na tej samej 
platformie) i zwiększenie zdolności produkcyjnych do 200 tys. samo-
chodów rocznie, przy rozbudowie głównych wydziałów produkcyjnych 
spawalni i montażu oraz instalacji dodatkowych linii w lakierni 
i budowie nowego wydziału tłoczni - do łącznej powierzchni ok. 225 
tys. m kw. 

29.11.2022 Premia Świąteczna również w  
Enea Centrum  

Enea Centrum jako ostatnia Spółka z Grupy Kapitałowej Enea przy-
stąpiła do negocjacji ze stroną związkową celem uzgodnienia wyso-
kości Premii Świątecznej. Spotkanie w tym temacie odbyło się w try-
bie mieszanym (stacjonarnie z zdalnie). Po krótkich negocjacjach 
udało się uzgodnić wysokość premii w takiej samej wysokości jak w 
innych Spółkach GK Enea.   
W trakcie spotkania  strony dialogu społecznego w Enea Centrum 
uzgodniły dzień wolny za święto 11 listopada 2023r , które przypada 
w sobotę , dniem wolnym będzie piątek 10 listopada  2023. 
 

30.11.2022 Grupa Enea włącza się w budowę 
Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej 

 
Rozwój gospodarki wodorowej na terenie województwa zachodnio-
pomorskiego to główny cel sygnatariuszy listu intencyjnego na rzecz 
budowy Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej. Wśród podmio-
tów, które będą tworzyć warunki do rozwoju technologii wodorowych 

znalazły się instytucje wojewódzkie i samorządowe, naukowe oraz 
przedstawiciele biznesu, wśród nich spółki Grupy Enea: Enea i 
Enea Operator. Obie wspierają już realizowane w regionie inicjatywy i 
badania naukowe w zakresie wykorzystania wodoru.   

List intencyjny na rzecz budowy Zachodniopomorskiej Doliny Wodo-
rowej podpisały: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Szczecinie, Zarząd Morskiego Portu Police sp. z 
o.o., Enea S.A., Enea Operator, Grupa Azoty, Agencja Rozwoju 
Przemysłu S.A., Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w 
Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Politechnika Morska w Szczeci-
nie. Z ramienia naszej Grupy dokumenty podpisywali Paweł Majewski, 
prezes Enei oraz Marcin Pawlicki, wiceprezes ds. operacyjnych 
Enei. W uroczystości wzięli również udział: Marek Rusakiewicz, 
p.o. prezesa zarządu Enei Operator, wiceprezes ds. operacyjnych; 
Jacek Górski, wiceprezes ds. infrastruktury sieciowej Enei Opera-
tor; Magdalena Jackiewicz, prezes zarządu Enei Oświetlenie; Irene-
usz Rogowski, prezes zarządu Enei Serwis.    
Sygnatariusze zadeklarowali współpracę przy tworzeniu i rozwijaniu w 
regionie otoczenia biznesowego i technologicznego do prowadzenia 
działalności gospodarczej w zakresie budowy i rozwoju gospodarki 
wodorowej na terenie województwa zachodniopomorskiego. Porozu-
mienie zakłada m.in. wsparcie rozwoju źródeł OZE, optymalizację 
energetyczną, działania na rzecz zagospodarowania nadwyżek ener-
gii ale też rozwoju technologii magazynowania energii. 
Województwo zachodniopomorskie to ważny ośrodek działalności 
biznesowej Grupy Enea. Od czerwca 2021 r., wspólnie z Uniwersyte-
tem Szczecińskim oraz Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technolo-
gicznym Grupa realizuje projekt H2Ebuffer, którego efektem ma być 
powstanie bufora energetycznego magazynującego energię i stabilizują-
cego pracę sieci energetycznej. Projektowany system będzie wykorzy-
stywał zielony wodór pozyskany z instalacji OZE. Długofalowym ce-
lem Grupy Enea jest osiągnięcie całkowitej neutralności klimatycz-
nej i udział w najważniejszych procesach transformacji energetycz-
nej. Technologie wodorowe wpisują się w te kierunki strategiczne. 
"Zachodniopomorskie, jako lider i główny producent w Polsce energii z 
OZE – to właściwe miejsce i naturalny potencjał do rozwoju projektów 
wodorowych. W regionie realizowanych jest wiele inicjatyw i badań 
naukowych w zakresie poszukiwania i wykorzystania alternatywnych 
źródeł energii. Wodór obok atomu staje się pożądanym paliwem przy-
szłości, obiecującym źródłem, które ma szansę zostać jednym z kluczo-
wych elementów transformacji energetycznej. Inicjując powstanie Za-
chodniopomorskiej Doliny Wodorowej, mamy swój udział w przybliża-
niu Polski do neutralności klimatycznej, o którą walczymy dla kolej-
nych pokoleń" - podkreśla Paweł Majewski, prezes Enei.  
Strony zadeklarowały również współpracę partnerów biznesowych z 
sektorem oświaty, nauki oraz szkolnictwa wyższego w zakresie two-
rzenia klas patronackich, prowadzenia studiów podyplomowych w 
obrębie łańcucha gospodarki wodorowej, czy organizacji i prowa-
dzenia programu certyfikowanych szkoleń oraz kursów  
branżowych. 
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6.09.2007 r. Bledzew Festyn Solidarności

-84,73 euro- cena uprawnień do emisji CO 2 z 1.12.2022 r. 

-17,9 % -inflacja w Polsce we wrześniu 2022 r. wobec 17,2 %      
          we wrześniu 2022. To najwyższa inflacja od grudnia 1996 r.  
           Ceny żywności wzrosły aż o 22 % rok do roku 
-45 mln zł zysku netto GK Enea w III kwartale 2022 r.  

-907 mln zł. zysk netto GK Enea za III kwartały 2022r. 

-634 mln zł. nakłady inwestycyjne w GK Enea  na rzeczowe   
           aktywa trwałe i wartości niematerialne  w III kwartale 2022 r. 
-1 673 mln zł. nakłady inwestycyjne w GK Enea na rzeczowe  
       aktywa trwałe i wartości niematerialne  za III kwartały 2022 r.  
-0,18.-wskaźnik dług netto / EBITDA w GK Enea za III kwartały    
           2022 r.  EBITDA w Wydobyciu- 676 mln zł, w -Wytwarzaniu  
        281 mln zł, w Dystrybucj-982 mln zł, a w Obrocie -293 mln zł. 
 

str. 16 /Pod Napięciem  245 / 11 / 2022 r. 

„Pod Napięciem” biuletyn informacyjny Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. 
Redakcja: Krzysztof Gonerski, Mariusz Kępiszak Adres Redakcji: 66-400 Gorzów Wlkp. Ul. Sikorskiego 37 

tel. 095 33 25 188,  mail: solidarnosc.gorzow@enea.pl  Internet:  www.solidarnosc.gorzow.enea.pl   


