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WYBRALIŚMY WŁADZE ZWIĄZKU 
 

W  numerze: 
Obradowała KM NSZZ „S” Enea 

Robocze spotkania: 
w Enea Operatorze 

Enea S.A. 

Enea Serwis 

Kontynuacja ubezpieczenia z PZU 

-Zmiany kadrowe w OD Gorzów 
-Kryzys energetyczny  

rozsadza zasady unijnego rynku. 
-Nowelizacja Kodeksu Pracy 

-Nowi Emeryci: Zenon Cebula i  
Andrzej Komarzański 

-Enea-pomoc dla Ukrainy 



Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
1.02.2023 Zmiany w kierownictwie  

Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. 
 
Od 1 lutego 2023  nastąpiły zmiany kadro-
we w Dyrekcji Oddziału Dystrybucji  
Gorzów: 
 
1.Obowiązki Dyrektora Oddziału Dystry-
bucji Gorzów (ODG) objął  Adam Noculak 
dotychczasowy Dyrektor Zakładu Majątku 
Sieciowego (na zdję-
ciu po lewej) 
 
 

2.Dyrektorem Zakładu Rozwoju i Inwestycji 
został Piotr Nahorski (na zdjęciu po prawej ),  
który  był Dyrektorem ODG 

 
 
3. Dyrektorem Za-
kładu Majątku 
Sieciowego został 
Marcin Cudziło (na 
zdjęciu po lewej),  
który był Dyrek-
torem  
Rejonu Dystry-
bucji Gorzów. 
 
 

4. Dyrektorem Rejonu Dystrybucji Go-
rzów został Paweł Nahorski (na zdjęciu po 

prawej),  który był Dyrektorem Zakładu 
Rozwoju i Inwestycji. 
 

2-3.02.2023 Obradowała  
Komisja Międzyzakładowa Solidarność Enea. 

Komisja Podzakładowa NSZZ Solidarność Enea Zielona Góra 
była organizatorem ostatniego w tej kadencji spotkania Komisji Mię-
dzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea (KM). Zebranie odbyło się 
w Nowej Soli. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście:- Ma-
riusz Pliszka -członek Rady Nadzorczej Enea S.A. -Michał Cebula 
-członek Zarządu Enea Operatora oraz Piotr Bogusławski -
członek Zarządu Enea  
Serwis. 
Zebrani minutą ciszy i krótką modlitwą uczcili pamięć zmarłego 
20 grudnia 2022 r. wieloletniego Przewodniczącego KM Piotra  
Adamskiego.  

Następnie przystąpiono do realizacji wcześniej przyjętego programu za-
brania: 

1. Protokół z ostatniego zebrania KM. Odczytano i przyjęto protokół z 
zebrania KM w Bydgoszczy 10-11.10.2022 r. 
2. Negocjacje płacowe w GK Enea. Krzysztof Nawrocki podsumował 
negocjacje płacowe dotyczące końcówki 2022 r. oraz pierwszego półro-
cza 2023 r. Zebrani zapoznali się z efektami negocjacji płacowych w 
innych Grupach Energetycznych. 
3.Współna Działalność Socjalna w GK Enea w 2023 r. (WDS)  
Ryszard Gunther przedstawił relację ze spotkania i ustaleń z administra-
torem WDS. 
4. Działalność Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ Solidarność (KSE). 
Robert Jusis przedstawił najważniejsze tematy, którymi zajmuje się 
KSE: -Umowy społeczne dla energetyki, -Ponadzakładowy Układ Zbio-
rowy Pracy, -Powstanie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energe-
tycznego, -Konsolidacja branży (zapowiedzi łączenia Grup Energe-
tycznych). 

5.Główna Komisja Wyborcza ENEA. Grzegorz Skiba zapoznał człon-
ków KM z projektem zmian Regulaminu Wyboru Przedstawicieli Załogi 
w Radzie Nadzorczej Enea S.A. 
6.Wybory w związku na nową kadencję. Przewodniczący Komisji 
Podzakładowych (KP) zapoznali zebranych z przebiegu wyborów w Ko-
misjach Wydziałowych. KP Szczecin wybrała już swoje władze na nową 
kadencję. Pozostałe KP przeprowadzą wybory do końca lutego 2023 r. 
Wstępnie ustalono termin Zjazdu Delegatów Organizacji Międzyza-
kładowej NSZZ Solidarność Enea – 9-10.03.2023 r. Ostateczny termin 
zjazdu oraz jego miejsce ustali Prezydium KM. 
7.Przyjęcie uchwał. KM stosownymi uchwałami upoważniła Prezydium 
do podpisania zmian do Porozumień o stosowaniu Zakładowego Ukła-
du Zbiorowego Pracy w Enea Pomiary oraz Enea Operatorze. 
8.Sprawy różne: - Współpraca z Katolickim Stowarzyszeniem Ener-
getyków „NAZARET”, Sytuacja w Enea Centrum (coraz bardziej ner-
wowi klienci, odreagowują swoje frustracje na Pracownikach Biur 
Obsługi Klienta). Po zakończeniu zebrania Członkowie KM zrobili sobie 
wspólną fotografię.  

6.02.2023 Kryzys energetyczny  
rozsadza zasady unijnego rynku 

Państwa UE wydały na pakiety antykryzysowe 672 mld euro, ale aż 
517 mld przypada na Niemcy i Francję. Unijna komisarz proponuje 
zmianę reguł gry. 
Ryzyko przenoszenia produkcji przez europejski przemysł na bar-
dziej przyjazne pod względem regulacji rynki, o którym ostatnio gło-
śniej w domenie publicznej, nie jest nowym problemem. Od lat różne 
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energochłonne branże przemysłowe w Unii Europejskiej podnoszą pro-
blem utrzymania konkurencyjności produkcji w zakładach zlokalizowa-
nych na Starym Kontynencie, wskazując między innymi na niepropor-
cjonalne koszty związane z zakupem uprawnień do emisji CO2, surow-
ców energetycznych, czy prądu w porównaniu do innych rejonów 
świata. 

Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. 
W świetle kryzysu energetycznego wywołanego wojną w Ukrainie, argu-
menty europejskiego przemysłu nie były nigdy tak mocne. Porównując 
dla przykładu z rynkiem amerykańskim, ceny gazu ziemnego w UE – 
choć notowania na europejskiej giełdzie TTF obecnie spadają (na rynku 
spot to dziś ok. 50 EUR/MWh) do poziomów sprzed wojny w Ukrainie –
  nadal utrzymują się na czterokrotnie wyższym poziomie niż w USA 
(obecne cena gazu na Henry Hub to ok. 12 EUR/MWh). 
Ceny hurtowe energii elektrycznej we Francji, czy w Niemczech nadal 
utrzymują się na poziomie powyżej 250 EUR/MWh, podczas gdy w 
Stanach Zjednoczonych są średnio na poziomie trzykrotnie niższym – 
ok. 80 EUR/MWh. Z kolei uprawnienia do emisji CO2 w Unii Europej-
skiej kosztują obecnie ok. 90 EUR/t, a w Stanach Zjednoczonych nie 
ma federalnego systemu handlu uprawnieniami –  w systemie RGGI 
obejmującym tylko wschodnie stany cena CO2 oscyluje ok. 12-13 EUR/t. 
Jakby tego było mało, Prezydent USA Joe Biden podpisał w sierpniu 
2022 r. przełomową ustawę IRA (ang. Inflation Reduction Act), która prze-
widuje rządowe wsparcie inwestycji w obszarze energii i klimatu na 
łączną kwotę ok. 370 mld $, na czele z kredytami podatkowymi mającymi 
na celu przyspieszenie inwestycji w odnawialne źródła energii na tere-
nie USA. Łatwo więc zawnioskować, że IRA rodzi duże ryzyko przekie-
rowania inwestycji firm europejskich na rynek amerykański. 
Bruksela reaguje powoli na kryzys energetyczny. 
Rosnąca dysproporcja w warunkach funkcjonowania biznesu przemy-
słowego i energetycznego, została w końcu zauważona przez kierownic-
two Komisji Europejskiej. Bruksela, która od lat była sceptyczna wobec 
postulatów branż przemysłowych dotyczących konieczności wprowadzenia 
dodatkowych mechanizmów ochronnych, zaczęła starania, aby przemysł 
został na Starym Kontynencie i mógł tworzyć wartość 
dodaną oraz nowe miejsca pracy dla europejskiej gospo-
darki. 
Jednym z przejawów tej polityki jest uzgodnione w grudniu 
2022 r. Rozporządzenie CBAM dotyczące nałożenia opłat 
granicznych na importowane do Unii Europejskiej towa-
ry, co jest próbą pośredniego objęcia importu kosztami 
CO2, wyjątkowo wysokimi w Europie. 
Dodatkowym problemem dla Unii staje się też postępująca 
niska atrakcyjność rynku europejskiego w zakresie inwe-
stycji w nowe moce OZE, w dużej mierze powiązana z 
ostatnimi awaryjnymi regulacjami mającymi na celu 
obniżenie cen energii elektrycznej w formie nałożenia 
daniny na instalacje OZE od przychodów powyżej poziomu 
180 EUR/MWh. Niektóre kraje UE skorzystały z elastycz-
ności w Rozporządzeniu UE i nałożyły znacznie niższe 
limity cenowe nawet poniżej 100 EUR/MWh. 
Pomoc potrzebna, ale bardziej solidarna 
Wiceprzewodnicząca KE i Komisarz ds. Konkurencji, 
Margrethe Vestager, 13 stycznia br. wystosowała więc 
ważny list do ministrów państw UE zawierający koncepcje 
poluzowania restrykcyjnych przepisów pomocy publicz-
nej w zakresie wsparcia firm europejskich w dobie kry-
zysu energetycznego i poprawy klimatu inwestycyjnego 
w obszarze OZE w Europie. 
Obecne wytyczne kryzysowe KE umożliwiają wsparcie firm energo-
chłonnych, ale maksymalne progi wsparcia są ustalone na stosunkowo 
niskim poziomie. Duże firmy mogą pozyskać maksymalnie 150 mln 
EUR jednorazowego wsparcia, ale tylko pod warunkiem, że ich działal-

ność mieści się na liście sektorów szczególnie narażonych na przenoszenie 
produkcji (na której znajdują się np. wydobycie węgla kamiennego, ropy, 
przemysł chemiczny i nawozy, aluminium), a ich EBITDA istotnie spadła 
(o co najmniej 40%) lub była ujemna w okresie kwalifikowanym. Łączna 
pomoc na beneficjenta może obejmować ponadto maksymalne 80 % 
kosztów kwalifikowalnych. Dla pozostałych branż dostępne progi są już 
bardziej restrykcyjne. 
Vestager porusza także fundamentalny problem diametralnych różnic 
pomiędzy państwami członkowskimi UE w zakresie możliwości sfinan-
sowania krajowych pakietów subsydiów dla rodzimych przemysłów. 
W związku z powyższym, Wiceszefowa KE postuluje utworzenie nowego 
funduszu unijnego mającego na celu sfinansowanie wsparcia w kra-
jach, których nie stać na poważniejsze interwencje w formie pomocy 
państwa. 
Podobny postulat zgłaszały już m.in. rządy Włoch i Francji, natomiast 
sprzeciw wobec nowego funduszu pojawia się ze strony Niemiec, które 
jako główny płatnik do budżetu UE nie palą się do dokładania własnych 
środków na wsparcie w innych państwach. 
Berlin jest aktualnie w trakcie notyfikacji krajowego systemu subsydiów 
dla konsumentów gazu ziemnego opiewającego na astronomiczną kwo-
tę ok. 200 mld EUR. Pakiet niemiecki został już przyjęty przez rząd na 
jesieni 2022 r. i aktualnie czeka na zielone światło Brukseli. Dla dużych 
firm energochłonnych Niemcy wprowadzoną cenę  maksymalną gazu w 
wysokości 70 EUR/MWh do poziomu 70% dotychczasowego zużycia. 
Warto przytoczyć w tym miejscu wymowną statystykę poruszoną przez 
Komisarz – "w ramach tymczasowych ram kryzysowych same Niemcy 
były odpowiedzialne za aż 53% całkowitej zatwierdzonej w UE pomocy 
państwa, kolejna była Francja z 24%, a trzecie Włochy już tylko z 7%. 
Taka statystyka zostawia 24 państwa UE z wymownymi 16% wsparcia w 
ramach notyfikacji na bazie kryzysowych wytycznych KE!" 
Nie mniej wymowny jest szacowany budżet całkowity na subsydia w po-
dziale na państwa członkowskie cytowany w liście. Wynika z niego, że 
Niemcy wpompują w swoją gospodarkę łącznie ok. 350 mld EUR sub-
sydiów, następna Francja już ponad połowę mniej, a kolejne Włochy 
nawet siedmiokrotnie mniej. 
Na tym tle polskie wydatki szacowane przez Brukselę na ok. 10 mld 
EUR wyglądają blado, choć są porównywalne np. do wydatków hiszpań-
skich, czy holenderskich. Przy czym polski rząd szacował wydatki na 
wsparcie na ok. 100 mld zł, ale KE opierała się prawdopodobnie na pro-
gramach zgłoszonych do UE. Warszawie ciężko byłoby wysupłać kwotę 
porównywalną do Włoch, nie mówiąc już o Francji czy Niemczech. Pro-
gram wsparcia przemysłu energochłonnego to raptem 5 mld zł czyli 
ułamek tego co wydają nasi zachodni sąsiedzi. 
Jak mamy konkurować? 
„Ta oczywista nierówność szans jest coraz częściej podnoszona przez 
przedsiębiorców. – Polscy przedsiębiorcy doznają bardzo poważnego cio-
su w zakresie konkurencyjności w stosunku do podmiotów z terenu Nie-
miec oraz Unii Europejskiej. Odbije się to negatywnie na eksporcie, na 
sprzedaży towarów przez firmy przemysłu polskiego, a w efekcie – spowo-
duje spadek obrotów, spadek wysokości odprowadzonych podatków oraz 
liczne redukcje zatrudnienia” – pisze w liście do senackiej komisji gospo-
darki zarząd Boryszewa, producenta m.in. metali nieżelaznych, plastików 
samochodowych i rur. 

Większa pomoc, ale musicie jeszcze zapłacić podatek 
Jednym z pomysłów Brukseli jest przedłużenie funkcjonowania daniny 
od zysków operatorów instalacji OZE – na dziś to rozwiązanie ma za-
kończyć się w połowie 2023 r. Ze strony sektora energetycznego należy 
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się spodziewać skierowania dyskusji właśnie na odejście od stosowania 
daniny i zmianę podejścia np. do aukcji OZE poprzez zwiększenie wolu-
menów mocy licytowanych i umożliwienie skorzystania ze wsparcia 
dla większej liczby inwestorów (poprzez zmniejszenie ilości ofert odrzu-
canych). 
Komisarz ds. konkurencji proponuje ponadto uproszczenie sposobu 
wyliczeń kwot wsparcia dla firm 
i przyspieszenie alokacji środków. Szkicuje także nową koncepcję 
wsparcia inwestycyjnego w celu zapobiegania relokacji inwestycji w odna-
wialne źródła energii, np. poprzez ulgi podatkowe (podobne rozwiązanie 
do amerykańskiej ustawy IRA). Takie wsparcie byłoby ograniczone w 
czasie, zapewne odzwierciedlając okres wsparcia obowiązujący u global-
nych konkurentów UE. 
Dyskusja nt. sposobu finansowania wsparcia kryzysowego w UE będzie z 
pewnością burzliwa 
i państwa będą podzielone na te, które oczekują więcej środków unijnych i 
te bardziej chętne na ich wydanie na rodzimych rynkach. Kluczowa kwe-
stia dotyczy tego skąd wziąć pieniądze. Będzie to zatem kolejny test soli-
darności europejskiej, wytrzymałości konkurencyjnego rynku we-
wnętrznego  i siły Unii Europejskiej jako organizacji realizującej wspól-
ny interes gospodarczy wszystkich członków. 
Co Komisja klepnie Niemcom 
Znamienne też będzie jaką kolejność przyjmie Bruksela w swoich działa-
niach. Czy priorytetowo zacznie zatwierdzać krajowe programy subsy-
diów, jak wspomniany pakiet niemiecki, czekając na dyskusję nt. funduszu 
unijnego (raczej nie błyskawiczną), czy spróbuje najpierw przeforsować 
wspólny fundusz. 
To potencjalnie może zwiększyć gotowość płatników do rozmów o unij-
nym instrumencie wsparcia, które nie będą miały jeszcze zgody Bruk-
seli na działania krajowe. 

 
7.02.2023 Prace nad nowelizacją kodeksu pracy 

Na ostatnim posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny dyskuto-
wano nad zmianami w kodeksie pracy w związku z godzeniem życia 
zawodowego i rodzinnego oraz nad przewidywalnymi i przejrzystymi 
warunkami pracy.  
W dniu 6 lutego 2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Społecz-
nej i Rodziny, dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy 
– Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2932). Jest to 
projekt, który ma na celu dostosowanie prawa polskiego do dyrektyw unij-
nych tj.: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z 
dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych wa-
runków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 186 z 11.07.2019, str. 
105) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 
dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodo-
wym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę 
Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019, str. 79). 
Projekt rozszerza obowiązki informacyjne pracodawcy względem pra-
cowników, wprowadza dodatkowe przerwy od pracy, wprowadza 
zmiany w zakresie urlopów rodzicielskich mających na celu godzenie 
życia zawodowego i rodzinnego pracowników. Ponadto, w projekcie 
przewiduje się zrównanie umów o pracę na czas określony z umowami 
o pracę na czas nieokreślany. Wypowiadając umowę o pracę na czas 
określony pracodawca będzie obowiązany do podania uzasadnionej 
przyczyny wypowiedzenia, przeprowadzenia konsultacji związkowej, 
a pracownik, wobec którego pracodawca naruszył przepisy o wypowiada-
niu umów o pracę będzie mógł żądać przywrócenia do pracy. 
Projekt wprowadza zupełnie nowe, nieznane dotychczas polskiemu prawu 
pracy instytucje w postaci zwolnienia z powodu siły wyższej czy też 
urlopu opiekuńczego. W przypadku zwolnienia z tytułu siły wyższej 

pracownikowi będzie przysługiwać w ciągu roku kalendarzowego zwol-
nienie od pracy, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu działania 
siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub 
wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika. 
Natomiast urlop opiekuńczy będzie przysługiwał pracownikowi w cią-
gu roku kalendarzowego, w wymiarze 5 dni, w celu zapewnienia osobi-
stej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub za-
mieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga 
opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. 
"Za członka rodziny uważać się będzie syna, córkę, matkę, ojca lub 
małżonka. O ile w przypadku zwolnienia z powodu siły wyższej pracow-
nik zachowa prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagro-
dzenia, o tyle urlop opiekuńczy będzie urlopem bezpłatnym. Na potrze-
bę zapewnienia pełnej odpłatności zwolnienia z tytułu siły wyższej, jak i 
urlopu opiekuńczego NSZZ Solidarność wskazywała w decyzji Prezydium 
Komisji Krajowej. Najprawdopodobniej pracownicy nie będą korzystali z 
tych zwolnień w pierwszej kolejności, wykorzystując najpierw innego 
rodzaju płatne zwolnienia np. urlop na żądanie. Dlatego można zarzucić 
projektowi nowelizacji kodeksu pracy, iż nie będzie stanowił on skutecz-
nej implementacji unijnej dyrektywy" - mówi dr Anna  
Reda-Ciszewska, ekspert Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. 
 

8.02.2023 r. W Polsce najmniej urodzeń  
od czasu II wojny światowej 

Według danych Głównego Urzędu Staty-
stycznego w 2022 r. liczba ludności w 
Polsce zmniejszyła się o 141 tys. w sto-
sunku do poprzedniego roku. Ubytek lud-
ności był mniejszy niż w 2021 r., ale nadal 
większy niż przed wybuchem pandemii - 
poinformował prezes GUS Dominik Roz-

krut. Jak dodał, w 2022 r. w kraju odnotowano najmniej urodzeń w 
okresie powojennym -305 tys, 14 507 z tej liczby to dzieci obcokrajow-
ców bez polskiego obywatelstwa. Najwięcej w tej grupie jest małych 
Ukraińców -12 369. W 2022 r. również mniej osób zmarło – 448 tys. (o 
72 tys. mniej niż w 2021 r.) 
Współczynnik przyrostu naturalnego (stosunek narodzin do zgonów) wy-
niósł w minionym roku –3,8. Rok wcześniej było jeszcze gorzej (–4,8), ale 
wtedy też więcej było zgonów, zapewne przez pandemię (w ostatnim roku 
przed nią współczynnik wynosił –0,9). 
Ubytek ludności w 2022 r. był mniejszy niż w 2021 r., ale nadal dużo 
większy niż w latach sprzed pandemii. Na każde 10 tys. ludności ubyło 
37 osób. W 2021 r. było to 47 osób, a w ostatnim roku przed pandemią 
– siedem. 
Jak podał prezes GUS, liczba ludności w Polsce w końcu 2022 r. wynosi-
ła 37 mln 767 tys. osób. - Oznacza to, że liczba ludności zmniejszyła się 
o 141 tys. w stosunku do poprzedniego roku. Spadek utrzymuje się nie-
przerwanie od 2012 r., a zwiększenie umieralności, spowodowane pande-
mią, wyraźnie spotęgowało negatywne tendencje demograficzne. 
Liczba urodzeń w Polsce spada stopniowo od roku 2018, ale miniony 
był pod tym względem rekordowy. 305 tys. dzieci, które według szacun-
ków GUS przyszły na świat w naszym kraju w 2022 r., to o 27 tys. mniej 
(blisko 9 proc.) niż w roku ubiegłym. A także najmniej w powojennej 
historii Polski. 
W  2022 roku, zmarło 1444 gorzowian, natomiast urodziło się 657 dzie-
ci, które zostały mieszkańcami miasta. W zeszłym roku w Gorzowie uro-
dziło się 1441 dzieci. Ponad połowa z nich to jednak potomstwo par spo-
za miasta, a rodzi się ono w Gorzowie, bo... tu jest szpital. Na 1441 aktów 
urodzenia, które wydał Urząd Stanu Cywilnego 168 dokumentów doty-
czyło dzieci obcokrajowców. Rodzą się u nas Gruzini, Chińczycy, Ukra-
ińcy. Jak łatwo się domyślić, najliczniejszą grupę stanowią mali Ukraińcy. 
W zeszłym roku Ukrainki zarejestrowały u nas 148 maluchów, co ozna-
cza, że co dziesiąte z rejestrowanych w USC w Gorzowie dzieci jest zza 
wschodniej granicy. Nie licząc Polski, w USC rejestrowano dzieci z ośmiu 
państw. Oprócz Ukraińców było bowiem siedmioro Białorusinów, pię-
cioro Wietnamczyków, troje Gruzinów, dwoje Chińczyków i po jed-
nym noworodku Litwinów, Uzbeków i nawet... Indonezyjczyków. 
Dzięki temu, że rodzą u nas obcokrajowcy, po raz pierwszy od lat w Go-
rzowie wzrosła liczba rejestrowanych dzieci. W roku wcześniejszym, czyli 
w 2021, wydano w Gorzowie 1349 aktów urodzenia. Co ciekawe, o ile w 
2021 więcej było chłopców, o tyle w 2022 urodziło się więcej dziewczy-
nek. Było ich 729, chłopców - 712. 
31 grudnia 2022 Gorzów liczył sobie już tylko 107 928 mieszkańców 
zameldowanych na stałe. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy z Gorzo-
wa ubyło aż 2 318 osób. Około 1,5 tys. wyjechało z miasta. Zmarło 1 444 
gorzowian. 
Przyrost na minusie 
Najwięcej dzieci w kraju rodziło się w tym czasie w latach 50. – ponad 
700 tys. rocznie. Pod koniec lat 60. liczba ta spadła do ponad pół miliona, 
żeby w 1983 r. znów osiągnąć przeszło 720 tys. urodzeń.  
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Naprawdę źle zaczęło się robić na początku obecnego wieku 
z najgorszym w tym czasie 2003 r., gdy w Polsce na świat przyszło już 
niewiele ponad 351 tys. dzieci. Negatywny rekord został pobity w 2021 
r., a następnie w 2022. 

9.02.2023 Bank Pekao z kluczową rolą w  
finansowaniu powiązanym ze zrównoważonym  

rozwojem Enea S.A. 
Bank Pekao S.A., w konsorcjum z czterema innymi bankami, podpisał 
z Enea SA umowę finansowania powiązanego ze zrównoważonym 
rozwojem na łączną kwotę 2,5 mld zł. Udział Banku Pekao w finanso-
waniu to 600 mln zł. Bank Pekao pełnił rolę Koordynatora organizacji 
finansowania oraz obecnie pełni rolę Agenta 
Enea będzie mogła przeznaczać środki udostępnione w ramach Kredytu 
A (1,5 mld zł) na finansowanie i refinansowanie nakładów poniesionych 
w związku z inwestycjami w sieć dystrybucyjną oraz nabycie, rozwój, 
rozbudowę, budowę etc. odnawialnych źródeł energii. Środki z Kredytu 
B (1 mld zł) sfinansują bieżącą działalność oraz kapitał obrotowy Grupy 
Enea z wyłączeniem: finansowania i refinansowania jakiejkolwiek działal-
ności związanej z wykorzystaniem węgla kamiennego. 
Marża udzielonego kredytu uzależniona jest nie tylko od wysokości 
wskaźnika dług netto/EBITDA, ale również od spełnienia przez kredyto-
biorcę wskaźników zrównoważonego rozwoju, tj. wskaźnika redukcji 
emisji CO2 oraz wskaźnika zwiększenia udziału odnawialnych źródeł 
energii w strukturze wytwarzania Grupy Enea. 
Bank Pekao w ogłoszonej w czerwcu 2021 r. Strategii ESG założył, że w 
latach 2021-2024 zorganizuje finansowanie dla nowych projektów zrów-
noważonych na co najmniej 30 mld zł. Na tę liczbę złoży się co najmniej 8 
mld zł nowego finansowania projektów zrównoważonych obejmujących 
projekty zielone i społeczne oraz wsparcie emisji obligacji ESG klientów 
banku w kwocie co najmniej 22 mld zł. 
Udział zielonego finansowania – obejmującego m.in. takie przedsięwzię-
cia jak farmy wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne, niskoemisyjny transport 
czy ekologiczne budownictwo – zwiększy się do ponad 4 proc. portfela 
bilansowego Pekao. 
Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych insty-
tucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim 
największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 280 mld zł aktywów. 
Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje 
ponad 6,3 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, ob-
sługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera 
się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywa-
mi i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku 
Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka od-
zwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapi-
tałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest na drugim 
miejscu wśród 50 najbardziej odpornych banków w Europie w testach 
warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA). Od 1998 r. Bank 
Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i 
uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynaro-
dowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Develo-
ped). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w 
Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w 
ciągu dekady. 

 

9.02.2023 Wypłata premii 
rocznej za 2022 r. 

 
Zarząd Enei Operator podjął de-
cyzję o wypłacie premii rocznej 
dla Pracowników za rok 2022  w 
dniu 15.02.2023 r.  
 

Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że inne Spółki GK Enea 
również wyplaciły premie 15 lutego 2023 r.  REGULAMIN  
TWORZENIA PODZIAŁU I WYPŁATY PREMII  dostępny jest na 
naszej stronie internetowej– Menu –Aktualności 
 

10.02 2023 Większe uprawnienia inspektorów pracy 
Od stycznia tego roku inspektorzy 
PIP posiadają szerokie kompeten-
cje w zakresie merytorycznej oce-
ny stanowisk, na których wykony-
wana jest praca w szczególnych 
warunkach lub o szczególnym 
charakterze. Jeżeli stwierdzą uchy-

bienia w tej kwestii, mogą nakazać pracodawcy wpisanie danego stano-
wiska do specjalnego rejestru. 
W efekcie pracodawca zostanie zobligowany do odprowadzenia za po-
szkodowanego pracownika składek na Fundusz Emerytur Pomosto-
wych (FEP) do ZUS nawet za 5 lat wstecz. To z kolei może mieć wpływ 
na przyznanie pracownikowi prawa do emerytury pomostowej. Jeżeli 
natomiast nie będzie miał on możliwości przejścia na to świadczenie, po-
nieważ nie spełnia przesłanki pracy w szczególnych warunkach lub o 
szczególnym charakterze przed 1999 rokiem, wówczas, składka odpro-
wadzana na FEP przełoży się na wyższą emeryturę w przyszłości. 
Taka zależność wynika, z art. 21 ustawy o emeryturach pomostowych. 
Nowe uprawnienia daje inspektorom PIP nowelizacja ustawy o eme-
ryturach pomostowych. Nowela weszła w życie 20 kwietnia zeszłego 
roku, ale zapisy dotyczące kontroli stanowisk pracy w warunkach szcze-
gólnych lub o szczególnym charakterze obowiązują dopiero od 1 stycznia 
tego roku. 
Jak tłumaczy Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność”, pracodawca jest zobligowany do pro-
wadzenia dwóch list. Na pierwszej z nich powinny się znaleźć stanowi-
ska, na których wykonywana jest praca w szczególnych warunkach 
lub o szczególnym charakterze. Na kolejnej nazwiska pracowników 
zatrudnionych na tych stanowiskach. – Dotychczas jeśli dane stanowi-
sko było wpisane do wykazu, ale zatrudnionego na nim pracownika zabra-
kło na liście, to z pomocą PIP mógł doprowadzić do ujęcia go w ewiden-
cji. Problem zaczynał się wówczas, gdy dane stanowisko w ogóle nie było 
klasyfikowane przez pracodawcę jako praca w warunkach szczególnych 
lub o szczególnym charakterze. Gdy doszło do takiej sytuacji, pracownik 
był praktycznie bezradny i nic nie mógł zrobić – podkreśla. Na początku 
obowiązywania ustawy o emeryturach pomostowych organy PIP dokony-
wały merytorycznej oceny charakteru pracy na określonym stanowisku, 
ale zaczęło to być kwestionowane przez orzecznictwo sądowe. Po wyroku 
Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 kwietnia 2011 roku PIP tę 
kompetencję utraciła. Teraz została ona przywrócona. 
Barbara Surdykowska zaznacza, że nowela nie oznacza końca prac nad 
emeryturami pomostowymi. Główny postulat „Solidarności” dotyczy 
utrzymania tego typu emerytur w przyszłości. W tej chwili jest to 
świadczenie wygasające. 
Ustawa o emeryturach pomostowych weszła w życie 1 stycznia 2009 roku. 
Jej zapisy od początku budzą kontrowersje. 
 

10.02.2023-Prezes Paweł Majewski:  
„Nad bezpieczeństwem energetycznym trzeba  

nieustannie pracować” 
W Lubnie, w powiecie gorzowskim, w ostat-
nich dniach grudnia uruchomiono kolejną 
w Grupie Enea farmę fotowoltaiczną. Jak 
to wygląda w Wielkopolsce, jakie są plany 
rozwoju fotowoltaiki w naszym regionie? 
Prezes Enea S.A. Paweł Majewski: Otwarta 
ostatnio farma fotowoltaiczna w Lubnie, to 
trzecia tego typu inwestycja Grupy Enea w 
Polsce północno-zachodniej. Obecnie trwają 
prace w Krzęcinie w województwie zachod-
niopomorskim, gdzie powstanie instalacja o 
łącznej mocy ponad 6,5 MW. Działania te 

obejmują zatem znaczną część naszego obszaru dystrybucyjnego. Wielko-
polska jest oczywiście centrum zainteresowania Grupy Enea, nie tylko 
dlatego, że w Poznaniu jest nasza siedziba, ale także dlatego, że jest to 
centrum naszego obszaru dystrybucyjnego. Naszym szczególnym zaintere-
sowaniem, jako podmiotu inwestującego w odnawialne źródła energii, jest 
ten teren, ponieważ to właśnie tu mamy Główne Punkty Zasilania, do 
których takie źródła są przyłączane. Ale nie zamykamy się wyłącznie na 
Wielkopolskę, realizujemy projekty również w innych częściach kraju. 
Grupa Enea posiada lokalizacje w wielu miejscowościach w Polsce. Enea 
Ciepło to Białystok, Kozienice i Połaniec to lokalizacje naszych elektrow-
ni. W Łęcznej mieści się Bogdanka, spółka giełdowa, w której mamy pa-
kiet 64 proc. akcji, a z kolei w Radomiu ma siedzibę nasza spółka Enea Nowa Ener-
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gia. Funkcjonowanie całej Grupy jest rozproszone na terenie całego kraju, ale do-
brze zorganizowane. Poznań jest oczywiście najsilniejszym regionem, tutaj są rów-
nież siedziby naszych spółek zależnych. 
W Europie trwa kryzys energetyczny wywołany działaniami Rosji. Jak Pana 
zdaniem radzi sobie z nim Polska w porównaniu z innymi krajami europejski-
mi? 
Wojna hybrydowa prowadzona przez Rosję, której celem stało się bezpieczeństwo 
energetyczne trwa co najmniej od półtora roku. W drugiej połowie 2021 roku mieli-
śmy do czynienia z dużym kryzysem związanym z dostawami i cenami gazu, jako 
głównego nośnika produkcji energii w Europie. Niektóre kraje, zwłaszcza Niemcy, 
mocno stawiały na współpracę energetyczną z Rosją. Wystarczy wspomnieć Nord 
Stream 1 i Nord Stream 2 – dwa podmorskie gazociągi, które miały dostarczać 
zasadniczą część gazu do Europy Zachodniej z pominięciem Polski i Ukrainy. Pol-
ska już lata temu podjęła decyzję o odcięciu się od rosyjskich węglowodorów. Stąd 
intensywna rozbudowa naszej infrastruktury np. terminala LNG w Świnoujściu czy 
budowa gazociągu Baltic Pipe. Dziś wiemy, że jako Polska mieliśmy rację spodzie-
wając się najgorszego ze strony Federacji Rosyjskiej. Dzięki temu nie ulegliśmy 
szantażowi energetycznemu Putina, który poprzedzał wybuch wojny w Ukrainie. 
Z punktu widzenia energetyki uczestniczymy w tej wojnie od dawna. 
Tak naprawdę uczestniczy w niej cała Europa. Po wysadzeniu obu nitek gazociągu 
Nord Stream 1 i Nord Stream 2 już zdecydowanie bardziej świadomie niż przedtem. 
Działania Rosji są bezpośrednio związane z planami agresji militarnej, które reali-
zuje w Ukrainie od blisko roku. Uważam, że nad bezpieczeństwem energetycznym 
trzeba nieustannie pracować ale, jako Polska radzimy sobie dobrze. Można to roz-
patrywać na wielu różnych płaszczyznach, ale na tej, która najbardziej interesuje 
odbiorców energii elektrycznej Polska wypada zdecydowanie lepiej niż większość 
krajów UE. Jesteśmy dziś jednym z dosłownie kilku krajów w Unii, który stosuje 
taryfy dla odbiorców indywidualnych w zakresie energii elektrycznej. W związku z 
tym gospodarstwa domowe są chronione przed niekontrolowanymi podwyżkami 
cen energii. Przedsiębiorstwa, które handlują energią muszą wnioskować do Prezesa 
URE o zatwierdzenie taryfy, która jest kalkulowana w taki sposób, by pokrywała 
uzasadnione koszty jej wytworzenia, praw majątkowych oraz dostarczenia energii 
do odbiorcy. Natomiast marże dla sprzedawców, co warte podkreślenia, są na mini-
malnym poziomie. Gwałtowny wzrost cen energii jest związany z wojną i ograni-
czeniem dostaw energii przez Rosję. Mając to na uwadze nasz rząd zdecydował się 
wprowadzić rozwiązania zupełnie niestandardowe, czyli Rządową Tarczę Solidar-
nościową, by chronić Polaków przed skokowymi podwyżkami cen energii. 
Zetknął się Pan z przypadkami zagrożenia np. atakami hackerskimi na naszą 
infrastrukturę odpowiadającą za dostawy energii? 
Cyberbezpieczeństwo od dawna jest w centrum naszej uwagi i poświęcamy dużo 
czasu, by o nie dbać i nieustannie podnosić poziom ochrony. W ostatnim czasie, w 
zasadzie we wszystkich branżach, zdarzają się różnego rodzaju próby ingerencji w 
systemy teleinformatyczne. Jesteśmy do tego dobrze przygotowani, prowadzimy 
aktywny monitoring zagrożeń. Ataki hakerskie do tej pory nie wywołały żadnych 
zakłóceń w naszej działalności i wierzę, że tak pozostanie. 
W jednej z publikacji napisał Pan, że „czas na rewizję polityki klimatycznej 
UE”, zauważając przy tym, że mamy do czynienia z zupełnie niezrozumiałym 
nastawieniem do energetyki ze strony Unii Europejskiej, która – tu pańskie 
słowa- zamiast zrewidować swoje niesprawiedliwe podejście do transformacji 
energetycznej, bezrefleksyjnie trwa przy planach tempa odchodzenia od kon-
wencjonalnych surowców energetycznych. 
Podtrzymuję to w całej rozciągłości. Zresztą nie jestem odosobniony w tym poglą-
dzie. Podobne zdanie mają też eksperci z innych spółek energetycznych. Takie jest 
również stanowisko naszego rządu. To spojrzenie wynika z dostrzegania różnic 
sytuacji rynku i infrastruktury energetycznej w Polsce i w krajach Europy Zachod-
niej. My, po blisko pół wieku okupacji sowieckiej zostaliśmy z przestarzałą infra-
strukturą wytwórczą, bez atomu. Po dziś dzień, w zasadzie większość energii elek-
trycznej jest wytwarzana w oparciu o elektrownie węglowe. Nie negujemy neutral-
ności klimatycznej, ponieważ należy zmierzać w tę stronę. Grupa Enea w swojej 
strategii również zakłada osiągnięcie pełnej neutralności klimatycznej do 2050 r. 
Rewizji wymaga natomiast tempo dojścia do naszego zeroemisyjnego bilansu. 
Samo uruchomienie projektów jądrowych, które skutecznie mogą zastąpić wytwa-
rzanie energii dotychczas produkowanej w oparciu o węgiel ze względu na zaawan-
sowany poziom technologiczny trwa dekady. W tym czasie unijny system obciąże-
nia produkcji energii elektrycznej opłatami z tytułu emisji CO2, który z założenia 
jest spekulacyjny, niestety utrudnia to zadanie. Drenuje budżet spółek energetycz-
nych, obciążając koszt produkcji energii. Te środki mogłyby być wykorzystane na 
inwestycje. Koszty związane z opłatami z tytułu emisji CO2 są jedną z przyczyn tak 
dużego wzrostu cen energii w Polsce i dynamicznego wzrostu kosztów produkcji 
energii, z jakim mieliśmy do czynienia chociażby w ubiegłym roku. Warto podkre-
ślić, że zgodnie z polityką rządu, Polacy tego wzrostu kosztów nie odczuwają, bo 
nie przełożył się on na ceny dla odbiorcy końcowego. 
Niby wzrost cen ma być nieodczuwalny, a jednak ciągle, praktycznie co ty-
dzień, także w Poznaniu docierają do dziennikarzy sygnały o sklepach, gale-
riach, kawiarniach, zamykanych ze względu na duże koszty funkcjonowania, w 
tym ceny za prąd. 
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa są objęte mechanizmem maksymalnych cen 
energii, który chroni ich przed drastycznym wzrostem cen prądu. Maksymalna 
stawka w tym przypadku wynosi 785 zł/MWh i jest ona zagwarantowana ustawą. 
Dotyczy to również jednostek samorządu terytorialnego oraz odbiorców wrażli-
wych. Warto podkreślić, że dzięki Rządowej Tarczy Solidarnościowej, odbiorcy w 
gospodarstwach domowych, nie odczują podwyżek cen prądu, ponieważ zostały 
one zamrożone na poziomie z 2022 roku. 
Ale tylko do pewnego pułapu. 
Określono limity zużycia energii, które są precyzyjnie wyliczone, dlatego są ko-
rzystne niemal dla wszystkich odbiorców. Dla gospodarstw domowych to 2000 
kWh rocznie. Natomiast dla odbiorców z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawno-
ści ten limit jest zwiększony do 2600 kWh, dla gospodarstw rolnych oraz odbior-
ców z Kartą Dużej Rodziny ten limit wynosi 3000 kWh rocznie. Powyżej tych 
poziomów nadal mamy ustaloną cenę maksymalną w wysokości 693 zł/MWh. Te 
działania są niestandardowe. Jeżeli przyjrzymy się temu, jak wyglądają ceny energii 
w innych krajach Europy to jasno widać, że te w Polsce są jednymi z najniższych, 

chociaż – przynajmniej w teorii – mamy wspólny, unijny rynek energii. Jest oczy-
wiste, że samego zjawiska wzrostu cen energii nie da się całkowicie uniknąć. Jeżeli 
chcemy myśleć o zeroemisyjnej energetyce, oddychaniu czystym powietrzem, 
jeżdżeniu samochodami, które nie emitują spalin, to musimy tej energii wytwarzać 
coraz więcej. W związku z tym konieczne są inwestycje np. w odnawialne źródła 
energii a w przyszłości również w atom. Te inwestycje kosztują, a żadna firma 
energetyczna, choćby nawet działająca w ogromnej skali i na ogromnym rynku nie 
jest w stanie sama ponieść kosztów transformacji. Bez zewnętrznego finansowania 
transformacji energetycznej polski sektor energetyczny nie udźwignie tych kosztów. 
A przecież nie można też przełożyć ich na obywateli. 
Jakie wyzwania stoją obecnie przed Eneą i innymi firmami energetycznymi? 
Przede wszystkim transformacja energetyczna. Jesteśmy zobligowani do tego, by do 
2050 roku osiągnąć neutralność klimatyczną. Stąd też zakładane potężne inwesty-
cje, nie tylko w odnawialne źródła energii, ale także w rozwój sieci dystrybucyjnej. 
To dlatego, że do tej pory nie przewidywała ona odbierania energii z rozproszonych 
źródeł, ponieważ była tak zaprojektowana, by przesyłać energię elektryczną z elek-
trowni do odbiorców. Tymczasem w Enei mamy już przyłączonych około 150 000 
odnawialnych źródeł energii, czyli prosumentów i instalacji produkujących energię 
z odnawialnych źródeł. To jest blisko 3,7 GW mocy zainstalowanej. Na przyłącze-
nie czekają już kolejne źródła o kilkukrotnie większej łącznej mocy. Żeby dalej móc 
rozwijać OZE musimy rozbudować naszą sieć energetyczną. To są miliardy zło-
tych, które w najbliższych latach planujemy przeznaczyć na inwestycje. Kolejnym 
elementem, do którego się przygotowujemy to redefinicja miksu energetycznego. 
Aktualnie rozmawiamy z kilkoma firmami, głównie amerykańskimi, na temat tzw. 
małych i mikromodułowych reaktorów jądrowych. Jest to bardzo obiecujący kieru-
nek. 
Kiedy ewentualne inwestycje w instalacje mikromodułowych reaktorów jądro-
wych zamierzacie rozpocząć? Na jakim obecnie jesteście etapie? 
Rozważamy zaimplementowanie takich rozwiązań również w naszej zaktualizowa-
nej strategii. To jest dobry kierunek, także z perspektywy ciepłownictwa. Niewiele 
się o tym mówi, a w naszej szerokości geograficznej istotnym elementem jest to, że 
oprócz energii elektrycznej trzeba wyprodukować także ciepło. Systemy ciepłowni-
cze w Polsce, muszą być zasilane w sposób stabilny, szczególnie w sezonie zimo-
wym. Jesteśmy na etapie wstępnych rozmów z podmiotami, które taką technologię 
opracowują, certyfikują i przygotowują do wdrożenia. Zmierzamy do tego, by we 
współpracy z naszymi władzami oraz Polską Agencją Atomistyki, certyfikować 
takie urządzenia w Polsce. Mowa tu o mocy od 5 MW do kilkudziesięciu MW, w 
zależności od przyjętej technologii. To rozwiązanie jest bezpieczne, nie zajmuje 
zbyt wiele miejsca, ponieważ urządzenia są umieszczane z reguły w konstrukcjach 
podziemnych. Dzięki temu można je lokalizować całkiem niedaleko terenów zurba-
nizowanych, by w sposób bezpieczny i rozproszony produkować energię dla lokal-
nych odbiorców. Kolejną zaletą tej technologii jest to, że w większości nie generuje 
ona odpadów i nie wymaga specjalnego chłodzenia. Są one zatem dużo prostsze w 
zaimplementowaniu i dają szansę na szybkie wdrożenie małoskalowej energetyki 
nuklearnej w Polsce. 

 
13.02.2023 Enea i PKO TFI  

wspólnie zainwestują w zieloną energię 
Największe Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych rynku detaliczne-
go i wicelider rynku energetycznego w produkcji energii w Polsce 
zamierzają wspólnie inwestować w odnawialne źródła energii. Szefo-
wie PKO TFI i Enei S.A. podpisali list intencyjny o współpracy na 
rzecz rozwoju OZE w Polsce 
Współpraca inwestycyjna w obszarze rozwoju dedykowanego zamknięte-
go funduszu inwestycyjnego PKO Energia Odnawialna to zasadniczy cel 
listu intencyjnego, podpisanego przez Grzegorza Muszyńskiego,  
prezesa PKO TFI i Pawła Majewskiego, prezesa Enei. 

Enea planuje zaangażowanie w Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Ak-
tywów Niepublicznych, który będzie inwestować w akcje i udziały Spó-
łek Portfelowych, budujących instalacje OZE i uzyskujących zyski z 
produkcji i sprzedaży energii elektrycznej lub cieplnej wytwarzanej w 
tych instalacjach. 
"Grupa Enea aktywnie uczestniczy w procesie transformacji energetycz-
nej. Koncepcja zaangażowania w dedykowany Fundusz OZE może w sto-
sunkowo szybkim czasie poszerzyć nasz portfel inwestycyjny w obszarze 
odnawialnych źródeł energii. Synergia naszych podmiotów, oparta na 
doświadczeniu, wiarygodności i kompetencji po obu stronach, może przy-
nieść znakomite efekty" – podkreśla Paweł Majewski, prezes Enei. 
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Koncepcja Funduszu stanowi odpowiedź na obserwowany trend trans-
formacji energetycznej, spełniający kryteria trwałej zmiany (Clear Tra-
jectory, Decisive, Irreversible) i wpływający na wszystkie dziedziny życia 
(STEEP: Social, Technological, Environmental, Economic, Political). 
Fundusz dążyć będzie do realizacji celów inwestycyjnych poprzez loko-
wanie środków pieniężnych pochodzących z wpłat na Certyfikaty, 
dokonywanych przez inwestorów. Jego zasadniczym celem będzie roz-
wój portfela instalacji OZE, a w efekcie osiąganie przychodów z lokat 
Funduszu, w szczególności z inwestycji w udziały lub akcje Spółek Portfe-
lowych. 
Fundusz działać będzie na zasadach rynkowych. Realizacja kontroli Fun-
duszu nad działalnością Spółek Portfelowych odbywać się będzie poprzez 
wykonywanie wynikających z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych 
praw korporacyjnych, a także uprawnień Funduszu jako akcjonariu-
sza lub wspólnika Spółki Portfelowej, zapisanych w jej statutach lub 
umowach, dających Funduszowi specjalne uprawnienia kontrolne. 
W związku z podpisanym listem intencyjnym, przedstawiciele PKO 
TFI we współpracy z Eneą przystąpią do dalszych prac i konsultacji 
nad powołaniem Funduszu. 
 

14.02.2023 Robocze spotkanie w Operatorze. 

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Operato-
rze. Spotkanie odbyło się w trybie mieszanym (zdalnie i stacjonarnie). 
Rozpoczynając spotkanie Prezes Michał Cebula przedstawił nowego 
Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Środowi-
ska Adama Tokarskiego. 
Następnie strona pracodawcy krótko omówiła „Procedurę wydawania i 
korzystania z kart płatniczych przeznaczonych na cele zakupu posił-
ków profilaktycznych w Enea Operator”. Procedura zwana też regula-
minem po poprawkach zgłoszonych przez Dyrektorów Komórek Organi-
zacyjnych została przesłana stronie związkowej. Wywiązała się długa 
czasami nerwowa dyskusja, która w większości dotyczyła obszerności 
w/w dokumentu ( 10 stron plus załączniki). Ostatecznie strona społeczna 
przyjęła regulamin. Ewentualne uwagi można zgłaszać stronie praco-
dawców lub związkowej. Analiza funkcjonowania kart magnetycznych 
zostanie przeprowadzona w październiku 2023 r. 
Podczas spotkania przedstawiciele NSZZ Solidarność podnieśli jeszcze 
inne tematy: 
1. Uznaniowa podwyżka płac zasadniczych od marca 2023 r. Zbliża się 
termin podziału kwoty uznaniowej. Żeby dobrze przeprowadzić ten proces 
należy określić jakie kompetencje w tym zakresie mają Dyrektorzy 
Oddziałów i Rejonów Dystrybucji. Ustalono, że szczegółowy podział 
może być uzgadniany przez Dyrektorów przy wspóludziale Organizacji 
Związkowych na danym terenie. Kwoty na przeszeregowania dla OD i 
RD zostaną naliczone dla wszystkich zatrudnionych w marcu 2023 r.
(proporcjonalnie do etatu) 
2. Liczba etatów w Oddziałach Dystrybucji w 2023 r. Czy Dyrektorzy 
dostali limity zatrudnieniowe na 2023 r.?. Na ten moment nie ma takich 
limitów. Limity będą wynikać z planowanej na drugą połowę roku standa-
ryzację i etatyzację OD i RD. Wcześniej mają zapaść decyzję dotyczące 
integracji obszaru dystrybucji. 
3. Godziny nadliczbowe (limity i zasady). Czy Dyrektorzy OD mają 
określone limity nadgodzin na ten rok? Dyrektorzy mają prowadzić osz-
czędną politykę w tym zakresie. Aktualnie analizowane jest wykonanie 
nadgodzin za 2022 r. przez poszczególne OD. Wywiązała się dyskusja na 
temat zapłaty za tak zwane „nadgodziny planowane”. Strony zgodziły 
się, że nie ma nadgodzin planowanych. Zgodnie z Kodeksem Pracy i Za-
kładowym Układem Zbiorowym Pracy praca w godzinach nadliczbo-
wych wynika z awaryjnych sytuacji oraz szczególnych potrzeb  
pracodawcy. 

16-17.02.2023 Zjazd wyborczy  
NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. 

W Barlinku spotkali się Delegaci Organizacji Podzakładowej NSZZ 
Solidarność Enea Gorzów Wlkp. by dokonać wyboru władz związku 
na kadencję 2023-2028. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: 
Prezes Zarządu Enea Operatora Marek Rusakiewicz, Członek Zarzą-
du Enea Serwis Piotr Bogusławski,-  Dyrektor Oddziału Dystrybucji 
Gorzów Wlkp. Adam Noculak ,Przewodniczący Zarządu Regionu 

Gorzów NSZZ Solidarność Waldemar Rusakiewicz, Dyrektor  
Departamentu Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Środowiska w Enea 
Operatorze Adam Tokarski. 

 
Zjazd rozpoczęło wprowa-
dzenie Naszego Sztandaru 
oraz odśpiewanie Hymnu 
Solidarności. Zebrani mi-
nutą ciszy i krótką modli-
twą uczcili wszystkich 
„Ludzi Solidarności”, któ-
rzy zmarli w minionej ka-
dencji. Następnie przystą-
piono do realizacji wcześniej 
przyjętego programu Zebra-
nia Sprawozdawczo- Wybor-
czego. 
 
 
 
 

Po wybraniu osób funkcyjnych zjazdu i przyjęciu uchwał porządkowych, 
Delegaci wysłuchali obszernego sprawozdania za działalność w kaden-
cji 2018-2023 złożonego przez Krzysztofa Gonerskiego. Kończąc je 
Przewodniczący Komisji podziękował  wszystkim , którzy czynnie 
uczestniczyli i uczestniczą w pracach Naszej Organizacji, oraz repre-
zentują ją na zewnątrz. Delegatkom i Delegatom życzył dobrych wybo-
rów. Liczył też na to, że do władz związku będą kandydowały Osoby 
Którym się chce… Praca związkowa to niejednokrotnie służba 24 go-
dziny na dobę, czasami kosztem rodziny. 

Następnie wysłuchano  protokołu z kontroli Komisji Rewizyj-
nej   przedstawionego przez Konrada Kanię. Krótka dyskusja nad spra-
wozdaniami poprzedziła udzielenie absolutorium Komisji Podzakłado-
wej za działalność w kadencji 2018-2023.  
Następnie przystąpiono  do wyboru Władz  Organizacji Podzakładowej 
NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. na nową kadencję. 
W tajnych wyborach wybrano: 

-Na funkcję Przewodniczącego Komisji 
Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea 
Gorzów Wlkp. (KP G) ponownie wybrano 
Krzysztofa Gonerskiego. 
 
-16 osób, które wraz z Przewodniczącym 
weszły do Komisji Podzakładowej : 
Tomasz Gajek, Mariusz Kępiszak,  
Arleta Kopeć, Zbigniew Mińczuk,  
Dariusz Trepanowski, Kamil Zawół,  
Marcin Ciszak, Dariusz Gaik, Aleksandra  
Ekchard, Ewa Leszkiewicz, Przemysław 
Borkowski, Emil Morcinek, Rafał 
Frieske, Ewa Michniewicz, Cezary  

Stachowiak, Jarosław Soniewski. 
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 Skład Komisji uzupełnili Przewodniczący Komisji Wydziałowych:  
Andrzej Miszczyk, Tomasz Król, Eliza Kałasz, Robert Czaiński,  
Marcin Borkowski, Damian Derewońko, Agnieszka Wiarus-Sabeł, 
Grażyna Zych.   
-3 osobową Komisję Rewizyjną, która po ukonstytuowaniu przedstawia 
się następująco: Przewodnicząca Angelika Arciszewska, 
 Członkowie Joanna Szczepaniak, Przemysław Kononiuk. 

 12 Delegatów na Zjazd Delegatów Organizacji Międzyzakładowej 
NSZZ Solidarność Enea: Krzysztof Gonerski, Mariusz Kępiszak, Da-
riusz Gaik, Tomasz Król, Tomasz Gajek, Zbigniew Mińczuk, Arleta 
Kopeć, Eliza Kałasz, Damian Derewońko, Andrzej Miszczyk, Dariusz 
Kowal, Dariusz Łochiński. Na listę rezerwową wybrano Marcina Bo-
rowskiego. 
 
-10 Delegatów na Zjazd Delegatów Zarządu Regionu Gorzów Wlkp. 
NSZZ Solidarność: Krzysztof Gonerski, Mariusz Kępiszak, Tomasz 
Król, Dariusz Gaik, Tomasz Gajek,  Arleta Kopeć, Zbigniew Mińczuk, 
Andrzej Miszczyk, Ewa Leszkiewicz, Przemysław Borowski. 
-2 Delegatów na Zjazd Delegatów Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ 
Solidarność: Krzysztof Gonerski, Mariusz Kępiszak. 

                                                     Pamiątkowe zdjęcie wybranych Władz i Delegatów 

Zaproszeni goście, wykorzystując przerwy na liczenie głosów, wielokrot-
nie zabierali głos i w swoich wystąpieniach podnosili tematykę  najważ-
niejszych wyzwań jakie stoją przed energetyką, a które związane są z 
planami jej transformacji. Wszyscy zebrani mogli też zapoznać się z 
prezentacją dotyczącą naszej działalności w minionej kadencji. 

Krótkie wystąpienie nowego Dyrektora Oddziału Gorzów Adama Noculaka 

Delegaci stosowną uchwałą w szeregi Naszej Organizacji przyjęli 4 osoby 
(liczba członków Naszej Organizacji wzrosła do 551 członków). Zjazd 
przyjął też uchwałę podtrzymującą nasze członkostwo w Krajowej  
Sekcji Energetyki NSZZ Solidarność. Delegaci dyskutowali też nad naj-
ważniejszymi wyzwaniami jakie stoją przed nami w nowej kadencji:  -
transformacja energetyczna (umowa społeczna dla energetyków) -
negocjacje płacowe (godne podwyżki na drugie półrocze 2023 r.), -
rozwój związku, -niwelowanie dysproporcji płacowych, -standaryzacja 
i etatyzacja Rejonów i Oddziałów Dystrybucji, - aktualizacja zapisów 
Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy, -emerytury stażowe, -pełne 
odmrożenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, -31 
sierpnia Dzień Wolności i Solidarności (dzień wolny od pracy).-
Pracowniczy Program Emerytalny (współpraca w Allianz). 

Po zakończeniu Zjazdu 
odbyło się pierwsze w 
nowej kadencji posiedze-
nie KP G. Na wniosek K. 
Gonerskiego Członkowie 
KP G w tajnym głosowa-
niu zaakceptowali skład 

Prezydium  KP G w  
składzie: Przewodniczący -
Krzysztof Gonerski,  
Zastępcy Przewodniczącego
- Dariusz Gaik i Tomasz 
Król, Tomasz Gajek,  
Sekretarz-Skarbnik-
Mariusz Kępiszak. 
 
Wszystkim wybranym 
 gratulujemy i życzymy 
sprostania wyzwaniom 
jakie stoją przed  
związkiem w kadencji  
2023-2028. 
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20.02.2023 Budimex Mobility nabył 109 stacji 
ładowania elektryków od Enei Operator 

Budimex Mobility podpisał umowę kupna 109 stacji ładowania samo-
chodów elektrycznych od firmy Enea Operator Stacje są dostępne w 
Szczecinie, Poznaniu, Bydgoszczy i Gorzowie Wielkopolskim. 

"Naszym celem jest uruchomienie stacji i rozpoczęcie świadczenia usług 
ładowania samochodów elektrycznych jeszcze przed końcem drugiego 
kwartału 2023 roku. Planujemy udostępnienie użytkownikom kolejno: 31 
stacji w Bydgoszczy, 14 stacji w Gorzowie Wielkopolskim, 29 w Poznaniu i 
35 stacji w Szczecinie" - powiedział, cytowany w komunikacie Jakub Dłu-
goszek, członek zarządu Budimex Mobility. 
Jak podano w komunikacie, grupa Budimex zamierza stworzyć sieć 
ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych zlokalizo-

wanych na terenie całego kraju. 
 

21.02.2023 Robocze spotkanie w Enea S.A. 

Strony dialogu społecznego spotkały się w Poznaniu by rozmawiać o 
najważniejszych tematach wymagających stosownych uzgodnień przez 
Związki Zawodowe i Zarząd Enea S.A. Strona pracodawcy podczas spo-
tkania reprezentowana była przez: Dyr. HR Agnieszkę Flach, Zastępca 
Dyr. HR Katarzynę Zbonikowską oraz Dyr. Pionu Wsparcia  
Sprzedaży Piotra Kłodę. 
Tematyka zebrania : 
1.Taryfa pracownicza. Zamrożenie cen energii elektrycznej oraz zapisy 
Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) dotyczące taryfy pracow-
niczej wymagały stosownych uzgodnień stron Układu . Z naszej strony 
padła propozycja by cała taryfa była po zamrożonej cenie. Pracodawca 
przychylił się do naszej propozycji. Podpisano uzgodnienie w tej sprawie. 
Porozumienie rozstrzygnęło też temat ekwiwalentu za taryfę dla emerytów 
i prosumentów. Ekwiwalent będzie wypłacany na dotychczasowych zasa-
dach (zgodnie z zapisami ZUZP). Wszyscy pracownicy uprawnieni do 
podwyższonego limitu (2000 kW) zgodnie z zasadami dotyczącymi za-
mrożenia cen energii elektrycznej (rolnicy, posiadacze karty dużej rodziny) 
proszeni są o składanie stosownych wniosków (pracodawca otrzyma 
zwrot z tego tytułu od Skarbu Państwa). 
2.Komisja Pojednawcza. Przedstawiono propozycję składu osobowego 
Komisji Pojednawczej V kadencji na następne dwa lata. Do wyjaśnienia 
pozostaje jeszcze reprezentacja strony społecznej w Komisji. 
3. Zmiany w Regulaminie Pracy. Strona pracodawcy złożyła propozycję 
zmian, które dotyczą dwóch tematów: 
- Zmiana dotycząca czasu pracy w niektórych Departamentach. Po 
dyskusji nad przedstawionymi zmianami strona związkowa zgłosiła swoje 
zastrzeżenia i uwagi.  Do wyjaśnienia pozostaje kwestia ilu pracowników 
ma objąć zmiana czasu pracy, oraz zgoda przełożonych na indywidualny 
rozkład czasu pracy. 
- Kontrola trzeźwości oraz obecności w organizmie innych środków 
odurzających. Jak przedstawiła to strona pracodawcy zaproponowane 
zmiany związane są ze zmianą Kodeksu Pracy. Wnieśliśmy swoje uwagi 
do przedstawionych propozycji. Zmiany wymagają również zapisy ZUZP 
w tym zakresie. Pracodawca ma się zastanowić nad naszymi propozycjami 
i ustosunkować się do nich na następnym spotkaniu. 
4.Polityka antymobbingowa.  Pracodawca przedstawił nowy tryb postę-

powania w tym zakresie. Zamiast kadencyjności Komisji Antymobbingo-
wej będzie powoływanie  komisji w momencie wystąpienia przypadku 
mobbingu. W zaproponowanym składzie komisji strona związkowa miała 
być w mniejszości, dlatego zrezygnowaliśmy z desygnowania naszych 
przedstawicieli do komisji. Nie rezygnujemy jednak z obrony interesów 
naszych członków w momencie wystąpienia mobbingu. 
Przedstawiciele NSZZ Solidarność przypomnieli jeszcze zaległe  
tematy: 
5. Pracowniczy Program Emerytalny (PPE).  Współpraca z Allianz zda-
niem strony związkowej pozostawia wiele do życzenia (wysokie koszty 
prowadzenia PPE mimo bardzo słabych wyników i przynoszenia strat). 
Pracownicy nie dostali nawet rozliczenia za 2022 r. Zaproponowaliśmy 
analizę porównawczą dotyczącą inwestowania naszych funduszy przez trzy 
firmy prowadzące PPE w GK Enea ( PZU, Inwestors, Allianz). Analiza ma 
nam pomóc w podjęciu decyzji czy dalej kontynuować współpracę z firma 
Allianz. Strona pracodawcy ustosunkuje się do naszej propozycji. 
6.Degradacja naszych ośrodków wypoczynkowych. Nasze pismo w tej 
sprawie z 14 września 2022 r. pozostało bez odzewu. Temat na następne 
spotkanie. 
Poproszeni o interwencję podnieśliśmy jeszcze temat wypłaty premii dla 
pracowników Hotelu Energetyk w Kozienicach. Temat do wyjaśnienia.  
Po zakończeniu tej części spotkania obradował jeszcze zespół do spraw 
aktualizacji ZUZP. Jak do tej pory zespół opracował tekst jednolity ZUZP 
(usunięto zapisy niedotyczące Enea S.A.). Strona pracodawcy widzi ko-
nieczność zmian w systemie wynagradzania. Do tego celu ma zostać powo-
łany zespół. 

21.02.2023 Prezes URE zatwierdził  
Zmianę Taryfy dla usług dystrybucji na 2023 rok  

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził Zmianę Taryfy 
dla usług dystrybucji energii elektrycznej Enea Operator na 2023 rok. 
Decyzja Prezesa URE z dnia 13 lutego 2023r. opublikowana została 
w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna Nr 111 (3928) z 
dnia 13 lutego 2023 r. Zgodnie z Uchwałą Zarządu ENEA Operator Sp. 
z o.o. 80/2023 z dnia 16 lutego 2023 r. Zmiana Taryfy obowiązuje od 
dnia 1 stycznia 2023 r. Zmiana Taryfy dla usług dystrybucji na 2023 rok 
jest również udostępniona w Intranecie Enei Opetrator w Bazie wiedzy 
w zakładce „Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej" 

22.02.2023 Nowy Emeryt  
Zenon Cybula 

Do grona szczęśliwców, którzy doczekali 
emerytury w Grupie Kapitałowej dołączył 
Zenon Cybula Kierownik Wydzia-
łu  Utrzymania Sieci w Centrali Oddziału 
Dystrybucji w Gorzowie Wielkopolskim. 
Zenek przepracował w sumie 42 lata, z 
czego 39 w Energetyce. Swoją karierę w 
energetyce rozpoczął od stanowiska Mistrza 
do spraw Wykonawstwa w Rejonie Dys-
trybucji Gorzów. Okolicznościowe poże-

gnalne spotkanie odbyło się w siedzibie związku w Centrali Oddziału 
Dystrybucji Gorzów Wlkp. Jak zwykle przy takich spotkaniach było: 
ciasto, wspomnienia oraz życzenia. 
Kariera zawodowa Zenka dobiegła końca, ale kariera związkowa jesz-
cze nie. Zachęcamy Cię do aktywnej działalności w coraz większym Kole 
Emerytów i Rencistów działającym przy Naszej Organizacji. 
Tą drogą przyłączamy się do życzeń -ZENKU 100 LAT NA  
EMERYTURZE. 

23.02.2023 Wzrost rejestracji samochodów  
elektrycznych w Polsce 

Według danych z końca stycznia 2023 r., w Polsce było  
zarejestrowanych łącznie 67 097 osobowych i użytkowych samochodów 
z napędem elektrycznym. W pierwszym miesiącu b.r. ich liczba zwięk-

(Ciąg dalszy ze strony 8) 
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szyła się o 2 376 sztuk, tj. o 56% więcej niż w analogicznym okresie 
2022 r. – wynika z Licznika Elektromobilności, uruchomionego przez 
PZPM i PSPA 
 

Pod koniec stycznia 2023 r. po polskich drogach jeździło 63 701 elektrycz-
nych samochodów osobowych. W pełni elektryczne auta (BEV, ang. 
battery electric vehicles) odpowiadały za 32 555 szt. tej części floty po-
jazdów (51%), a pozostałą część stanowiły hybrydy typu plug-in 
(PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 31 146 szt. (49%). Park 
elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych liczył 3396 szt. 
W dalszym ciągu rośnie też flota elektrycznych motorowerów 
i motocykli, która na koniec stycznia składała się z 16 416 szt., jak rów-
nież liczba osobowych i dostawczych aut hybrydowych, któ-
ra powiększyła się do 490 907 szt. Pod koniec ubiegłego miesiąca park 
autobusów elektrycznych w Polsce wzrósł do 837 szt. 
Równolegle do floty pojazdów z napędem elektrycznym, rozwija się rów-
nież infrastruktura ładowania. Pod koniec stycznia 2023 r. w Polsce 
funkcjonowały 2612 ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elek-
trycznych (5139 punktów). 29% z nich stanowiły szybkie stacje łado-
wania prądem stałym (DC), a 71% – wolne ładowarki prądu prze-
miennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W styczniu uru-
chomiono 57 nowych, ogólnodostępnych stacji ładowania (123 punkty). 

 
23.02.2023  Parlament Europejski zatwierdził cele redukcji 

emisji CO2 dla nowych samochodów.  
Polacy przeciwko zakazowi aut spalinowych. 

 
Parlament Europejski za-
twierdził nowe cele redukcji 
emisji CO2 dla nowych samo-
chodów osobowych i pojazdów 
dostawczych. To element pakie-
tu „Gotowi na 55”. 
Stosunkiem głosów 340 do 279 
(przy 21 głosach wstrzymują-
cych) PE zatwierdził porozu-
mienie z Radą w sprawie 
zmiany norm emisji CO2 dla 
nowych samochodów osobo-
wych i dostawczych. 

Sprawozdawca Jan Huitema (Odnowić Europę) powiedział, że rozpo-
rządzenie zachęca do produkcji samochodów bezemisyjnych i niskoe-
misyjnych. 
"Określono w nim ambitniejsze cele na rok 2030 oraz cel bezemisyjności 
na 2035 rok, co jest nieodzowne, aby osiągnąć neutralność klimatyczną 
do 2050 roku. Cele te dają przemysłowi motoryzacyjnemu jasność sytuacji, 
a także stymulują innowacyjność i inwestycje wśród producentów pojaz-
dów. Ceny samochodów bezemisyjnych i koszty ich eksploatacji spadną, a 
rynek wtórny szybko się rozwinie. W ten sposób motoryzacja przyjazna dla 
środowiska stanie się dostępna dla wszystkich" - wskazał. 
Po ostatecznym głosowaniu na posiedzeniu plenarnym PE tekst aktu praw-
nego będzie musiała zatwierdzić również Rada. Następnie zostanie on 
opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
Nowe regulacje torują drogę do celu, jakim są zerowe emisje CO2 z 
nowych samochodów osobowych i dostawczych w 2035 roku; unijny 
cel polega na zmniejszeniu emisji CO2 wytwarzanych przez nowe sa-
mochody osobowe i dostawcze o 100 proc. w stosunku do roku 2021. 
Pośrednie cele redukcji emisji na 2030 rok ustalono na 55 proc. dla sa-
mochodów osobowych oraz 50 proc. dla samochodów dostawczych. 
Do 2050 roku Komisja Europejska przedstawi metodykę przekazywa-
nia i oceny danych o emisjach CO2 w całym cyklu życia pojazdów 
osobowych i dostawczych sprzedawanych na rynku unijnym. 
Tam gdzie to konieczne, wysunie projekt odpowiednich przepisów. 
Do grudnia 2026 roku KE będzie monitorować rozbieżności między 
dopuszczalnymi wartościami emisji a danymi dotyczącymi rzeczywistego 
zużycia paliwa i energii. Będzie też składać sprawozdania z metod dostoso-
wania indywidualnych emisji CO2 producentów. Będzie także proponować 
dalsze działania w tym względzie. 
W przypadku małego wolumenu produkcji w roku kalendarzowym (od 
tysiąca do 10 tysięcy nowych samochodów osobowych lub od tysiąca do 
22 tysięcy nowych samochodów dostawczych) producent może uzyskać 
zwolnienie z tych przepisów do 2035 roku; producenci wytwarzający 
mniej niż tysiąc nowych pojazdów rocznie będą nadal z nich zwolnieni. 
Obecny mechanizm zachęt dotyczący pojazdów bezemisyjnych i nisko-
emisyjnych (ZLEV) zostanie tak zmodyfikowany, aby odpowiadał 
oczekiwanym tendencjom w sprzedaży. Mechanizm ten obecnie nagra-
dza producentów sprzedających więcej takich pojazdów (o poziomie emisji 
od zera do 50g CO2/km, takich jak samochody elektryczne i wysokowy-
dajne samochody hybrydowe typu plug-in) niższymi celami emisji CO2. 
Odsetek ZLEV na lata 2025–2029 wynosi 25 proc. sprzedaży nowych sa-
mochodów i 17 proc. sprzedaży nowych samochodów dostawczych. Jed-
nak począwszy od 2030 roku zachęty te będą zniesione. 
Od 2025 roku co dwa lata KE będzie publikować sprawozdanie, w 
którym oceni postępy w dążeniu do bezemisyjnego ruchu drogowego. 

Polacy przeciwko zakazowi aut spalinowych. 

Ponad 66 proc. Polaków jest przeciwko temu, aby w 2035 roku wszedł 
unijny zakaz sprzedaży oraz rejestracji nowych diesli i aut benzyno-
wych - wynika z sondażu przeprowadzonego przez Centrum Badań  
Marketingowych Indicator 
Pracownia Indicator zadała ankietowanym pytanie, czy są za tym, aby 
Polska do 2035 roku zakazała sprzedaży diesli i aut benzynowych 
zgodnie z wymogami UE. 66,6 proc. badanych jest przeciwko temu - 
37,6 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie nie", a 29 proc. - "raczej 
nie". Zakaz sprzedaży nowych aut spalinowych popiera 10,2 proc. 
uczestników sondażu. Odpowiedź "zdecydowanie tak" wybrało 2,6 
proc., a "raczej tak" - 7,6 proc. Zdania na ten temat nie ma 23,2 proc. 
ankietowanych. 
Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski już 27 października 
2022 r. zawarły porozumienie dotyczące bardziej rygorystycznych norm 
emisji CO2 dla nowych samochodów, oznaczający odejście od sprzedaży 
nowych aut z silnikami spalinowymi do 2035 roku. 
Oznacza to, że żadne auto spalinowe nie otrzyma certyfikatu umożli-
wiającego rejestrację samochodu na terenie UE. Na tej samej zasadzie 
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w UE od lat nie mogą być rejestrowane samochody spalinowe bez ka-
talizatorów, albo nie spełniające wysokich norm bezpieczeństwa. Te 
regulacje powodują coraz wyższe ceny nowych aut, ale także sprawiają, że 
produkcja małych, tanich, ekonomicznych, a co za tym idzie bardziej 
ekologicznych samochodów spalinowych stała się w UE praktycznie 
nieopłacalna. 
Przy produkcji samochodów elektrycznych w Europie problemem jest 
pozyskanie surowców potrzebnych do produkcji baterii, bo tu również 
Europa jest w światowym ogonie. Największe złoża metali ziem rzad-
kich (ok. 70% światowego obrotu) od lat kontrolują chińskie koncerny, 
które wolą eksportować drogie baterie i samochody, zamiast sprzedawać 
tanie i nieprzetworzone surowce. Efekt jest taki, że samochód elektryczny 
o podobnych parametrach w Chinach potrafi być 3-4 razy tańszy niż w 
Europie. 
Kolejnym problemem przy rozwoju europejskiej elektromobilności jest 
niewystarczająca produkcja prądu i słabe sieci elektromagnetyczne. 
Szacuje się, że na potrzeby całego transportu w Polsce musielibyśmy 
produkować o ok. 30-40 proc. więcej prądu, niż jest to obecnie. Nie 
wystarczy więc tylko zielona transformacja energetyki, ale potrzebne są 
wielkie inwestycje na nowe moce w całym systemie. 
Jeżeli jednak Bruksela nie zejdzie z obranej drogi przymusowej elek-
tromobilności, to nowych spalinowych samochodów w Polsce nie bę-
dzie. I nic tu nie pomogą polskie protesty w obronie starych silników 
spalinowych. Nasze krajowe regulacje tego nie zmienią choćby z tego po-
wodu, że niemieckie, francuskie, włoskie, japońskie i koreańskie kon-
cerny przestaną je na europejski rynek produkować. Natomiast pol-
skie samochody spalinowe od dawna nie są już produkowane i nie za-
nosi się, by miało to się zmienić. 

 

24.02.2023 Emeryt  
Andrzej Komarzański 

 
Po przepracowaniu 40 lat w energetyce do 
grupy świadczeniobiorców ZUS dołączył 
Andrzej Komarzański Elektromonter PE 
Drawno. Uroczystość pożegnalna najpierw 
odbyła się w Swietlicy Rejonu Dystrybucji 
Choszczno (RD), a następnie kontynuowa-
na była w Świetlicy Wiejskiej w Barnimiu. 
 
 

W okolicznościowych spotkaniach uczestniczyli 
byli i obecni współpracownicy, rodzina,  eme-
ryci, przedstawiciele Kierownictwa Dyrekcji 
RD Choszczno oraz Centrali Oddziału Dystry-
bucji Gorzów Wielopolski, raz Przedstawiciele 
Związku do którego Andrzej należy.  
Jak zwykle przy takich okazjach były wspomnie-
nia, życzenia, prezenty, anegdoty oraz trady-
cyjne Sto Lat. Nowy emeryt zadbał o to by nikt 
nie umarł z pragnienia i głodu.  
Dodatkowo w związku z wciąż obowiązującym w 

kraju stanem zagrożenia epidemicznego nowy emeryt  zadbał także o 
dodatkowe środki dezynfekujące.   

Andrzej z Żoną odbiera prezenty 
W części artystycznej Dyrektor Piotr Nahorski zaprezentował fraszkę 
dokumentującą pracę zawodową  Andrzeja. (fraszka dostępna na  
naszej stronie internetowej ) 
Wszyscy uczestnicy spotkania zaśpiewali nowemu emerytowi  „Hymn 
Emerytów”.  Andrzej załatwił również dyspensę u Proboszcza tutejszej 
parafi, więc można było również spróbować swoich sił na parkiecie. 
Jak widać z powyższej relacji zabawa była przednia.  Okolicznościowe 
spotkanie zakończyło się w godzinach nocnych. 

Andrzej oprócz pracy zawodowej udzielał się również w pracy społecznej. 
Przez kilka kadencji pełnił funkcję Członka Prezydium Komisji Wydzia-
łowej w RD Choszczno oraz Czlonka Komisji Podzakładowej NSZZ 
„Solidarność” Enea Gorzów Wielkopolski. Dlatego na koniec pozwoli-
my sobie złożyć Andrzejowi specjalne życzenia od „Solidarności”  
Przyjmij nasze serdeczne podziękowanie za działalność w NSZZ 
„Solidarność” ENEA Gorzów Wlkp.  

(Ciąg dalszy ze strony 10) 
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Wszystko co udało nam się razem osiągnąć jest owocem naszych wspól-
nych działań, w których uczestniczyłeś z pełnym zaangażowaniem, 
oddając na służbę „Solidarności” nie tylko swoją wiedzę i umiejętności 
lecz także serce. Dziękujemy Ci za spływy Solidarności Szlakiem Jana 
Pawła II.   

Niech to wszystko  będzie dla Ciebie powodem do satysfakcji i dumy. 
Przez wszystkie te lata łączyła nas nie tylko działalność zawodowa i 
związkowa, ale  także przyjaźń. Przejście na emeryturę zamyka pewien 
okres Twojego życia, ale nie oznacza rozstania z „Solidarnością”. Za-
chęcamy Cię do działalności w coraz większym Kole Emerytów i Ren-
cistów działającym przy Naszej Organizacji.   

XII 2022 pożegnalne spotkanie w Barlinku  

Mamy nadzieję, że nadal będziemy mogli liczyć na Twoją pomoc, że 
będziesz nas wspierać swoim doświadczeniem i życzliwą radą. Życzy-
my Tobie wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń, zdrowia, szczęścia 
oraz  zadowolenia płynącego z realizacji pasji społecznikowskiej.  

STO LAT NA EMERYTURZE. 

Więcej zdjęć na naszej stronie-Menu-Aktualności. 
 

25.02.2023 Zmiany w  
Kodeksie Pracy 

21 lutego 2023 r. weszła w życie pierwsza 
część ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r., któ-
ra znowelizowała Kodeks Pracy.  
Ustawa nowelizująca ukazała się w Dzienniku 

Ustaw 2023 poz. 240. 
Tematem pierwszej części zmian w Kodeksie Pracy jest kontrola pracow-
ników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działają-
cych podobnie do alkoholu. 
Głównym celem nowelizacji jest utworzenie dla pracodawców jasnych 
wytycznych dotyczących kontroli pracowników na obecność w ich organi-
zmie alkoholu lub innych środków podobnie działających jak alkohol (np. 
narkotyki, dopalacze). Kontrola może zostać wprowadzona, jeżeli jest to 
niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub 
innych osób lub ochrony mienia. Ustawa wydaje prerogatywę dla mini-
stra właściwego do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właści-
wym do spraw wewnętrznych oraz ministrem właściwym do spraw 
prawa pracy do określenia w drodze rozporządzenia m.in. wykazu 
środków działających podobnie do alkoholu. Tutaj należy zauważyć, że 
ustawodawca wprowadził możliwość nałożenia kary pieniężnej lub 
nagany w przypadku stawienia się do pracy w stanie spożycia alkoho-
lowego lub innych substancji odurzających. Jest to o tyle istotne, że w 
poprzednim zapisie Kodeksu Pracy, była jedynie mowa o spożywaniu alko-
holu. Ustawodawca, uwzględnił w nowelizacji inne środki, które działają 
podobnie jak alkohol takie jak narkotyki czy dopalacze. Ważną zmianą 
jest także to, że zmiany nie będą dotyczyły jedynie osób pozostających w 
stosunku pracy, ale również zleceniobiorców. 
Szczegółowe zasady kontroli trzeźwości powinny być określone w ukła-
dzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, 
jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest 
obowiązany do ustalenia regulaminu pracy. Akty te powinny określać: 

• wprowadzenie kontroli trzeźwości, 

• grupę lub grupy pracowników objętych kontrolą trzeźwości, 

• sposób przeprowadzania kontroli trzeźwości, w tym rodzaj urzą   
         dzenia wykorzystywanego do kontroli, czas i częstotliwość jej     
          przeprowadzania. 
Dodatkowo sposób przeprowadzania kontroli będzie musiał uwzględniać 
wymagania wynikające z przepisów, które zostaną wydane na podstawie 
nowego art. 221g K.P. O wprowadzeniu kontroli trzeźwości pracodawca 
będzie zobowiązany poinformować pracowników w sposób przyjęty u   
danego pracodawcy nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem jej 
przeprowadzania. Obowiązkiem pracodawcy jest zaopatrzenie się w od-
powiedni sprzęt, który umożliwi przeprowadzenie takiej kontroli. Przepisy 
jasno określają, że ma być to narzędzie do wykonania badania nielabo-
ratoryjnego, posiadające dokumenty potwierdzające jego kalibrację 
lub wzorcowanie. Najważniejszą kwestią, którą wskazuje Kodeks Pracy 
podczas kontroli pracownika jest, zapewnienie pracownikowi ochrony 
godności oraz innych dóbr materialnych, które mogą zostać narażone 
podczas badania. Pracodawca powinien zadbać o komfort i bezpie-
czeństwo badanego pracownika. Jeżeli badanie wykaże obecność sub-
stancji niedozwolonych, absencję pracownika traktuje się jako nieo-
becność usprawiedliwioną niepłatną. Jednakże kiedy wynik badanie 
wyjdzie negatywny, pracownik ma prawo do wynagrodzenia na zasadach 
ogólnych. Pracodawca przetwarza informacje o dacie, godzinie i minucie 

badania oraz jego wyniku wska-
zującym na stan po użyciu alko-
holu albo stan nietrzeźwości 
wyłącznie w przypadku, gdy 
jest to niezbędne do zapewnie-
nia ochrony życia i zdrowia 
pracowników lub innych osób 
lub ochrony mienia. Informa-
cje o badaniu i jego wynikach 
przechowywane są w aktach 
osobowych pracownika:-przez 
okres nieprzekraczający roku od 
dnia ich zebrania, przy czym 
jeżeli informacje o badaniu 
mogą stanowić lub stanowią 
dowód w postępowaniu, a pra-
codawca jest stroną tego postę-
powania lub powziął wiado-
mość o wytoczeniu powództwa 
lub wszczęciu postępowania, 
okres ten ulega przedłużeniu do 
czasu prawomocnego zakończe-
nia postępowania; -do czasu 
uznania kary za niebyłą zgodnie 

z art. 113  K.p. - jeżeli pracownik został ukarany karą upomnienia, karą 
nagany lub karą pieniężną. Po upływie ww. okresów informacje o bada-
niu i jego wynikach podlegają usunięciu. Z uwagi na obowiązek określe-
nia szczegółowych zasad kontroli trzeźwości w układzie zbiorowym pracy 
lub w regulaminie pracy, obowiązkiem pracodawcy jest zwrócenie się do 
organizacji związkowych z projektem dokonania zmian w treści wyżej 
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wymienionych wewnątrzzakładowych aktów prawnych w tym zakresie. 
Przypominamy, że pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić procedurę 
uzgodnienia treści regulaminu pracy, zgodnie z art. 1042 Kodeksu pracy 
(gdy w zakładzie działa jeden związek zawodowy) lub z art. 30 ust. 6 usta-
wy o związkach zawodowych (w sytuacji, gdy są co najmniej dwie organi-
zacje związkowe).  

26.02.2023 Grupowe ubezpieczenia  
Opieka Medyczna- kontynuacja. 

31 marca 2023 r. upływa okres, na jaki zawarliśmy umowę grupowego 
ubezpieczenia Opieka Medyczna S. Wszyscy pracownicy zainteresowani 
kontynuacją lub zmianą pakietu medycznego KOMFORT, KOMFORT 
PLUS lub OPTIMUM, powinni zgłosić się do osób odpowiedzialnych w 
poszczególnych obszarach ( Obszar Gorzów: kinga.jerzyk@enea.pl, an-
na.walkowiak@enea.pl)  za obsługę ubezpieczeń grupowych w poszcze-
gólnych spółkach naszej Grupy i złożyć nowe deklaracje. Pakietu Standard 
opłacanego przez pracodawcę nie trzeba odnawiać w wyżej wymienionym 
terminie. Nową deklarację przystąpienia do ubezpieczenia można złożyć w 
wersji papierowej lub elektronicznie przez konto mojePZU.pl – w celu 
złożenia deklaracji elektronicznej poprzez stronę mojePZU.pl prosimy 
o kontakt z osobami odpowiedzialnymi w danym obszarze, udostępnią 
Państwu stosowne zaproszenie z linkiem do przystąpienia do ubezpie-
czenia.  Warunkiem kontynuacji zakresu i pakietu (KOMFORT, 
KOMFORT PLUS lub OPTIMUM) w rocznicę polisy, tj. od 1.04.2023 
r., jest złożenie deklaracji do 13.03.2023 r. Nowe pakiety są dostępne 
zgodnie z poniższą ofertą cenową: Uwaga! Aby skorzystać z ubezpiecze-
nia w wariancie rozszerzonym należy posiadać Pakiet Zdrowotny PZU 
Standard opłacany przez pracodawcę (objęcie ubezpieczeniem w pa-
kiecie standard można sprawdzić na pasku płacowym Świadczenia na 
rzecz pracownika/Opieka medyczna – 5,60 zł). Pakietu Standard nie 
trzeba odnawiać w wyżej wymienionym terminie. Szczegóły dotyczące 
dodatkowych pakietów medycznych Opieka Medyczna S oraz listę 
osób obsługujących ubezpieczenie w danej spółce można znaleźć w 
intranecie ( w strefie pracownika.) 

27.02.2023 Fundacja Enea  
cały czas wspiera Ukrainę. 

Wydarzenia z końca lutego 2022 r. i kolumny rosyjskich czołgów zmie-
rzających w kierunku Kijowa wstrząsnęły nami wszystkimi i zmobili-
zowały do działania na rzecz tych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia 
swoich domów. Polacy - na ogromną skalę - niosą pomoc najbardziej 
potrzebującym. W działania włączyły się instytucje państwowe, samorzą-
dowe, organizacje pozarządowe oraz spółki Skarbu Państwa. Grupa Enea 
do dziś zapewnia między innymi bezpieczne schronienie uchodźcom. 
Przekazane do tej pory przez Fundację Enea wsparcie finansowe i rze-
czowe na rzecz Ukrainy i jej obywateli wynosi ponad 5,5 mln zł. 
 
Tuż po 24 lutego 2022 r. Enea i jej pracownicy zaangażowali się w niesie-
nie pomocy na wielu płaszczyznach. W działania włączyły się wszystkie 
spółki z Grupy. Poza funduszami przekazywanymi przez Fundację Enea 
organizacjom niosącym pomoc, Grupa zaangażowała się we wsparcie 
uchodźców, zapewniając im bezpieczne schronienie w Polsce. W szczyto-
wym momencie, w trzech ośrodkach wypoczynkowych Grupy Enea: w 

Hotelu Energetyk w Kozienicach (woj. mazowieckie), w Dziwnowie 
(woj. zachodniopomorskie) i Sierakowie (woj. wielkopolskie) przeby-
wało około 270 osób. Do dziś pod opieką pozostaje 160 osób. To głów-
nie kobiety z dziećmi, które nie zdecydowały się na powrót do domu. 
Spółka dystrybucyjna Grupy Enea, odpowiedzialna na co dzień za bez-
pieczne i stałe dostawy energii elektrycznej do domów Polaków, aktywnie 
włączyła się w proces odbudowy ukraińskiego systemu elektroenerge-
tycznego, który stał się celem wielu ataków Federacji Rosyjskiej. Enea 
Operator, podobnie jak inni polscy dostawcy energii, przekazała materia-
ły elektroenergetyczne, w tym kable,  przewody do linii elektroenerge-
tycznych wraz z osprzętem. Materiały, które trafiły do Ukrainy na wiosnę 

i jesień ubiegłego roku, zostały wykorzystane do naprawy 
zniszczonej infrastruktury energetycznej. Inicjatywę koor-
dynowało Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii 
Elektrycznej. 
"Naszym obowiązkiem jest pomagać tym, którzy bezpośrednio 
odczuwają skutki brutalnych rosyjskich działań militarnych. 
Grupa Enea natychmiast włączyła się w działania humanitarne. 
Bezpośrednio wsparliśmy ukraińskich energetyków, którzy nieu-
stannie walczą o odbudowę zniszczonej infrastruktury i zapew-
nienie dostaw energii czy ciepła, również na terenach okupowa-

nych. Bardzo ważne jest, abyśmy podtrzymywali swoją chęć pomocy i mieli 
w sobie gen solidarności tak długo, jak będzie to potrzebne. Nasze działa-
nia i systematyczne przypominanie światu o wojnie odgrywają olbrzymią 
rolę. Bardzo dziękuję angażującym się w organizację pomocy pracowni-
kom Grupy Enea za ich trud i wysiłek. Solidarni z Ukrainą nie tracimy 
zapału, by trwać w pomocy na rzecz potrzebujących"– podkreśla Paweł 
Majewski, prezes Enei.   
 Od marca do grudnia 2022 r. Fundacja Enea przeznaczyła ponad 5,5 
mln zł na działania pomocowe. Ponad 4 mln zł zapewniło utrzymanie 
uchodźcom w ośrodkach Grupy Enea, którym na co dzień zapewniane jest 
zakwaterowanie, wyżywienie, pomoc medyczna i psychologiczna oraz 
środki pierwszej potrzeby. Prawie 1,5 mln zł otrzymały organizacje poza-
rządowe, które organizowały m.in. pomoc humanitarną w Ukrainie, zapew-
niały wyżywienie na dworcach i przejściach granicznych, docierały z po-
mocą do Polaków i osób polskiego pochodzenia, które na skutek działań 
wojennych znalazły się w naszym kraju  lub które, mimo wojny, zdecydo-
wały się zostać w swoich domach w Ukrainie. Środki zostały przeznaczone 
także na opiekę hospicyjną dzieci, centrum pomocy prawnej i psycholo-
gicznej dla obywateli Ukrainy czy też zakup agregatu prądotwórczego dla 
Politechniki Lwowskiej. 
 

27.02.2023 W Serwisie uzgodniono  
tabelę płac zasadniczych. 

W Enea Serwis kontynuowano rozmowy, których celem było uzgodnie-
nie tabeli płac zasadniczych na 2023 r w tej Spółce. Spotkanie odbyło się 
w trybie mieszanym (stacjonarnie i zdalnie).  
Prezes Ireneusz Rogowski przywitał wszystkich i poinformował, że  
Spółka podpisała umowę przyłączeniową z Enea Operatorem.  
W związku z tym Zarząd jest gotowy negocjować podwyżkę tabeli płac 
zasadniczych. Ustosunkowując się do naszej propozycji ze stycz-
nia  (podwyżka tabeli o 15 % od stycznia 2023r) Zarząd przedstawił 
swoją -podwyżka tabeli o 15 % od marca 2023 r. Strona związkowa i 
pracodawca przedstawiła argumenty na obronę swoich tabeli.   
Naszym koronnym argumentem, jest to, że taka waloryzacja tabeli zosta-
ła przyjęta w Enea Operatorze. Przez kilka lat dochodziliśmy do tabeli 
w Operatorze, dlatego nie możemy się zgodzić na działanie, które po-
gorszy sytuację pracowników Serwisu.  
 
Po dłuższej dyskusji strona pracodawcy ogłosiła przerwę po, której zgodzi-
ła się z naszą propozycją. Nowa tabela płac zasadniczych zacznie obo-
wiązywać od marca 2023 r. , a za okres od stycznia zostanie wypłacone 
wyrównanie. 
Nowa tabela płac zasadniczych jest dostępna w siedzibach  
NSZZ Solidarność . 
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28.02.2023 Piotr Duda w Gorzowie Wlkp. 
Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZZ „Solidarność” Piotr Duda 
gościł w Gorzowie Wielkopolskim. Rano odwiedził katedrę oraz  
złożył kwiaty pod pomnikiem kapelana Solidarności, 
 ks. Witolda Andrzejewskiego.  

                                                                       J.Porwich     P.Duda      W.Rusakiewicz  

P. Duda gościł też w Radiu Gorzów i TVP 3 Gorzów Wielkopolski. 

W samo południe złożył kwiaty pod Pomnikiem Solidarności w Elektro-
ciepłowni,  a następnie wziął udział w spotkaniu z Delegatami Zarządu 
Regionu Gorzów oraz z Przewodniczącymi Komisji Zakładowych. 

Spotkanie rozpoczęło wręczenie „Feniksów” nagród przyznawanych dla 
osób zasłużonych dla „Solidarności” Naszego Regionu. Zaszczytne wy-
różnienie z rąk P. Dudy i Przewodniczącego Zarządu Regionu Gorzów 
Waldemara Rusakiewicza otrzymali: Leszek Janowiak, Leszek  
Korban, Józef Kot, Łukasz Pluskota, Zbigniew Rudowicz.  

Następnie w godzinnym wystąpieniu Szef Związku przedstawił najważniejsze 
wydarzenia mijającej kadencji oraz przedstawił to czym aktualnie zajmuje się 
Komisja Krajowa. Zrelacjonował postępy w negocjacjach ze stroną rządową, a 
dotyczących naszych  postulatów:  działań osłonowych związanych z bardzo drogi-
mi nośnikami energii, podwyżkami w sferze budżetowej, emeryturami stażowy-
mi oraz odmrożenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Piotr 
Duda poruszał m.in. temat religii klimatycznej, która w różnych aspektach wpły-
wa negatywnie na polską gospodarkę.  
Kończąc swe wystąpienie skierował słowa do zebranych Działaczy Solidarności: 
„Dziękuję wam, że jesteście. Nie zrażajcie się. Pomyślcie o tym, jakie byłyby warun-
ki pracy, bezpieczeństwo pracy i warunki zatrudnienia pracowników naszych firm, 
gdyby was nie było. Robicie cudowną robotę i za to wam w imieniu całej Solidarno-
ści dziękuję”.   

Po przemówieniu Przewodniczącego, przez przeszło półtorej godziny odpowiadał 
na pytania. Podejmowano tematy między innymi dotyczyły: zawieszonego protestu 
Solidarności w Warszawie (główne postulaty tej manifestacji dalej nie zostały 
zrealizowane), dnia Wolności i Solidarności (dzień wolny od pracy), warunków 
pracy nauczycieli, pracowników służby zdrowia, energetyków, wodociągów oraz 
innych zakładów regionu. Poruszono też temat uprawnień Państwowej Inspekcji 
Pracy oraz Ławników Sądowych. 

Spotkanie zakończyła wspólna fotografia uczestników. 

(Ciąg dalszy ze strony 13) 

str. 14 / Pod Napięciem 248 / 2 / 2023 



 

str. 15 / Pod Napięciem 248 / 2 / 2023 



Co ma wspólnego samochód elektryczny i sraczka ? 
Można nie dojechać do domu na czas… 
 

18.02.2010 r. Komisja Podzakładowa NSZZ Solidarność Enea Gorzów 

Landsberg Restauracja  „Cafe Voley”  powojenna „Wenecja”  

 

 
-6,50 zł.–wartość akcji Enea na dzień 1.03.2023 r. godz.10.50 

-5,5 %- stopa bezrobocia w styczniu 2023 r.  

-95,62 euro- cena uprawnień do emisji CO 2 z 1.03.2023 r. 

-17,2% -inflacja w Polsce w styczniu  2023 r 

-37 767 tys. liczba ludności w Polsce na koniec 2022 r. 

-448 tys. osób zmarło w Polsce w 2022 r. (o 72 tys. mniej niż w 2021)  

-305 tys. dzieci urodziło się w Polsce w 2022 r. (najmniej od wojny)   
          14 507 z tej liczby to dzieci obcokrajowców bez polskiego  
      obywatelstwa. Najwięcej w tej grupie jest małych Ukraińców -12 369.  
-1444 gorzowian zmarło w 2022 r.                                                         

-1441 dzieci urodziło się w Gorzowie w 2022 r. Ponad połowa z nich 
to jednak potomstwo par spoza miasta, a rodzi się ono w Gorzowie, bo... 
tu jest szpital. 168 to dzieci obcokrajowców. Rodzą się u nas Gruzini,   
Chińczycy, Ukraińcy. Najliczniejszą grupę stanowią mali Ukraińcy.               
W zeszłym roku Ukrainki zarejestrowały u nas 148 maluchów  

-107 928 mieszkańców liczył Gorzów w 2022 r. ( są to osoby zameldo-
wanych na stałe) 
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