
Pracownicy Grupy Energetycznej ENEA!!!!! 
KoleŜanki i Koledzy!!!! 

Czas wziąć sprawy w swoje ręce!!!! 
Czas powiedzieć DOŚĆ!!!! 

 
Od lat przyglądamy się jak kolejne ekipy składające się z niekompetentnych dyletantów w 
kolejnych rządach i dorównujący im ich przedstawiciele w radach nadzorczych i zarządach 
próbują w imię swoich doraźnych i partykularnych interesów politycznych „majstrować’ przy 
energetyce. Jednak tym razem czara się przelała, a poziom ignorancji, dyletanctwa i beztroski 
z ich strony przekroczył wszelkie granice zdrowego rozsądku. To co rząd RP rękami Ministra 
Skarbu Państwa wyprawia z jednym z pięciu strategicznych koncernów energetycznych, od 
którego stabilności zaleŜy bezpieczeństwo ¼ odbiorców energii elektrycznej w skali całego 
kraju, przekracza obecnie wszelkie granice zdrowego rozsądku. 

Oto Minister Skarbu Państwa bez Ŝadnego skrępowania ogłasza wszem i wobec w środkach 
masowego przekazu, Ŝe zamierza tak duŜą firmę energetyczną jaką jest ENEA SA. działającą 
w strategicznym sektorze ze względu na bezpieczeństwo państwa i byt obywateli sprzedać w 
trybie spotykanym tylko na skupie Ŝywca i to w urlopowym szczycie. 

Prędzej czy później przyjdzie czas rozliczeń za skutki takiej złodziejskiej prywatyzacji. Ale 
zanim to nastąpi naszą powinnością jako pracowników GE ENEA jest zrobić wszystko by te 
bezsensowne i obliczone na zaspokojenie doraźnych potrzeb niewielkiej grupy ludzi działanie 
skutecznie zatrzymać. 

Musimy powiedzieć stanowcze NIE realizacji partykularnych interesów obecnie rządzącej 
grupy, a konkretnie premiera Tuska, który sprzeda energetykę tylko po to by załatać dziurę 
budŜetową, co mu pozwoli nie podnosić podatków w przyszłym roku. Dzięki temu premier 
ma nadzieję nie stracić popularności wśród wyborców do następnych wyborów. Tymczasem 
dla kaŜdego jest jasne, Ŝe jest to zwyczajne oszustwo. Premier załata dziurę budŜetową 
pieniędzmi uzyskanymi z prywatyzacji energetyki, nie trzeba będzie podnosić podatków, ale 
nowy właściciel ENEI, aby zrekompensować sobie poniesione koszty zakupu 
przedsiębiorstwa energetycznego co zrobi? Podniesie ceny energii elektrycznej i obniŜy 
koszty działalności przez wprowadzenie Programu Dobrowolnych Odejść. Kto zatem 
poniesie koszty utrzymania popularności naszego premiera? Czy będzie to Rząd, albo MSP? 
Nie. Czy moŜe kapitał zagraniczny w osobie skarbu państwa Królestwa Szwecji? Nie. W 
końcowym rozrachunku te koszty poniosą odbiorcy energii elektrycznej, pracownicy 
zatrudnieni w prywatyzowanej firmie oraz całe społeczeństwo zmuszone do utrzymywania 
nowych rzesz bezrobotnych. 

Polska energetyka to ogromny, do niedawna niezadłuŜony majątek, który jako dorobek trzech 
pokoleń polskich energetyków i wszystkich Polaków stanowi nasze wspólne dobro społeczne. 
Ten majątek przynosił i nadal przynosi dochody budŜetowe i przy dobrym zarządzaniu moŜe 
nadal zapewnić swój rozwój bez obciąŜania finansów publicznych. Przemysł energetyczny 
został zbudowany polskimi siłami, na polskich urządzeniach i za polskie pieniądze. Dlaczego 
mamy pozwolić by odebrano nam ten majątek? Kadra techniczna polskiej energetyki i załogi 
przedsiębiorstw energetycznych powinny być pierwszymi straŜnikami i obrońcami tego dobra 
wspólnego jakim jest majątek przedsiębiorstw energetycznych. Nie dajmy się przekupić 
obietnicami akcji, iluzorycznymi odprawami i mglistymi obietnicami zabezpieczeń 
socjalnych. Broniąc z determinacją i poświęceniem przed wyprzedaŜą swego wspólnego 
majątku i swego zakładu pracy bronimy takŜe własności całego społeczeństwa i miejsc pracy 
dla naszych dzieci. Pamiętajmy, Ŝe za nami stoją miliony coraz bardziej biednych odbiorców 
energii elektrycznej, którzy muszą równieŜ upomnieć się o swoje dobro i o moŜliwość 
własnego suwerennego rozwoju.  



O tym z jaką prywatyzacją mamy do czynienia świadczy najlepiej treść ogłoszenia jakie 
zostało zamieszczone w gazecie Rzeczypospolita w dniu 27 lipca 2009 roku, w którym MSP 
zaprasza do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu. 
OtóŜ jak kaŜdy moŜe się przekonać w ogłoszeniu tym nie ma mowy o najwaŜniejszym 
warunku negocjacji jakim jest zobowiązanie przyszłego właściciela do realizacji 
wynegocjowanego pakietu inwestycyjnego określającego w sposób jednoznaczny jakie środki 
przeznaczy właściciel na rozwój zakupionego przedsiębiorstwa. Wynika to z faktu, Ŝe 
podstawowym celem prywatyzacji, jak twierdzi w swoich opracowaniach strona rządowa, jest 
w przypadku energetyki pozyskanie środków na rozwój przestarzałej infrastruktury sieciowej. 
Tymczasem w zaproszeniu opublikowanym przez MSP takiego warunku nie ma. Ponadto jak 
powszechnie wiadomo z giełdowego raportu finansowego za I kwartał 2009 r ENEA SA. 
moŜe pochwalić się w tym roku „zyskiem zatrzymanym” ok. 4 mld zł. Te środki „leŜą” 
odłoŜone na koncie firmy. W przypadku sprzedaŜy ENEA SA. za np. 10 mld zł. przyszły 
właściciel przejmie zatem wraz z majątkiem 4 mld. zł wolnych środków. Zatem kupi spółkę 
nie za 10 mld. zł., a z tym swoistym dyskontem zafundowanym przez Ministra Grada tylko za 
6 mld. zł. Na jakie miano zasługuje taki sposób postępowania z naszym społecznym 
majątkiem? Delikatnie określić to moŜna jako niekompetencję, niefrasobliwość, ale jednak na 
usta ciśnie się określenie „złodziejstwo”. W tej sytuacji pierwszy etap prywatyzacji 
polegający na podwyŜszeniu kapitału akcyjnego spółki w celu pozyskania środków na 
inwestycje naleŜy uznać jako wielką poraŜkę, lub raczej na przygotowaniu gruntu do 
wielkiego skoku na państwową kasę, bowiem środki te trafiły nie na inwestycje lecz są 
ulokowane w „niepodzielonym zysku”, czekającym na złodziejską rękę pseudoinwestora. Do 
takich spostrzeŜeń skłania równieŜ zapis zobowiązujący inwestora „do ogłoszenia wezwania 
do zapisywania się na sprzedaŜ akcji Spółki” będących na giełdzie. Chodzi tu o to, aby 
inwestor skupując akcje spółki wyprowadził ją z giełdy papierów wartościowych w celu 
uniemoŜliwienia podzielenia „zysku zatrzymanego” z akcjonariuszami będącymi 
uczestnikami giełdy papierów wartościowych. 

Ponadto na miano kuriozum zakrawa reakcja najpowaŜniejszego kandydata do zakupu akcji 
ENEA, który po opublikowaniu zaproszenia stwierdza publicznie, Ŝe uwaŜa działania MSP za 
niepowaŜne. Czy zatem mamy godzić się na sprzedaŜ naszej firmy w atmosferze cyrkowego 
przedstawienia i niepowaŜnych posunięć nieodpowiedzialnych urzędników, lub teŜ 
krygowanie się dla zamaskowania przekrętu „zaskoczonego” inwestora? UwaŜamy, Ŝe 
sprzedaŜ firmy, która zajmuje się dystrybucja energii elektrycznej na obszarze 1/5 Państwa 
Polskiego zasługuje na powaŜne potraktowanie. Dlatego jako pracownicy zatrudnieni w tym 
podmiocie winniśmy powiedzieć temu procederowi zdecydowane NIE i uŜyć wszelkich 
środków do zahamowania nieodpowiedzialnych działań. 

„Dzielny”, „waleczny” i „profesjonalny” Zarząd ENEA SA. przeprowadza na siłę całkowicie 
nieopłacalny proces, by wbrew zdrowemu rozsądkowi i widocznym jak na dłoni faktom 
otrąbić pełen sukces prywatyzacyjny i podlizać się obecnie rządzącym, którzy dla realizacji 
swoich doraźnych celów politycznych gotowi są poświęcić suwerenność gospodarczą kraju. 

Być moŜe tak wielkie i skomplikowane przedsięwzięcie jakim jest przeprowadzenie uczciwej, 
opartej na jasnych i zrozumiałych zasadach, w interesie wszystkich współwłaścicieli, 
prywatyzacji jednej z największych w Polsce Grup Kapitałowych, przerosło naszych 
„menedŜerów” i tzw. „właścicieli”, którzy nie potrafiąc przyznać się do swoich błędów brną z 
uporem godnym lepszej sprawy w całkowicie nieopłacalne rozwiązania? Być moŜe, jak 
pokazują ostatnie wydarzenia, w tym całym zamieszaniu wcale nie chodzi o korzystne 
sprzedanie firmy, a tylko jak zwykle o zachowanie ciepłych posadek i utrzymanie słupków 
poparcia w sondaŜach?  



Czas powiedzieć DOŚĆ!! Czas wziąć sprawy w swoje ręce. To my - Pracownicy Grupy 
ENEA stanowimy jej największą wartość i dlatego mamy prawo i obowiązek decydować o jej 
i naszym losie. Nie moŜemy dopuścić, by Minister Skarbu Państwa w imię liberalnych 
antypracowniczych zasad sprzedawał wbrew elementarnym zasadom uczciwości firmę, której 
wartość wypracowaliśmy przez lata. Takie działania uwaŜamy za szkodliwe zarówno dla 
naszej firmy jak i całej gospodarki. Jesteśmy po referendum strajkowym, które odbyło się 5 i 
6 listopada 2008 roku pod auspicjami wszystkich działających w ENEA związków 
zawodowych, będących w sporze zbiorowym z Zarządem ENEA S.A. i przekształconych w 
Komitet Strajkowy. Przypominamy wyniki referendum strajkowego : 

Uprawnionych do głosowania 6853 osób 100,00%  
Głosowało 4823 osób 70,38% 
Na TAK głosowało 4578 osób 94,92% 
Na NIE głosowało 219 osób 4,54% 
Głosów niewaŜnych 26 osób 0,54% 

Od godz 7.00 dnia 7 sierpnia 2009 roku wprowadziliśmy w całej Grupie ENEA pogotowie 
strajkowe, aby pokazać jasno i wyraźnie zarówno Ministrowi Skarbu Państwa, jak i 
działającemu w jego imieniu Zarządowi ENEA SA., Ŝe jako odpowiedzialni współwłaściciele 
Grupy ENEA, których współwłasność nie wynika z faktu tymczasowego sprawowania funkcji 
zarządczych, czy teŜ właścicielskich, a wynika bezpośrednio, z wieloletniego osobistego 
wkładu pracy w budowanie jej wartości rynkowej, Ŝe jesteśmy zdeterminowani bronić Naszą 
Firmę przed niekorzystną prywatyzacją realizowaną wbrew interesom zarówno Spółki, jej 
Pracowników i odbiorów energii elektrycznej przez nieodpowiedzialnych pseudomenedŜerów 
wyłącznie dla realizacji ich osobistych ambicji. 

Dwugodzinny Strajk Ostrzegawczy, jaki przeprowadziliśmy w dniu 22 czerwca 2009 roku 
pokazał wyraźnie, Ŝe nie jesteśmy bezsilni, Ŝe dysponujemy konkretnymi argumentami i 
moŜemy aktywnie wpływać na otaczającą nas rzeczywistość. Dlatego weźmy sprawy w swoje 
ręce i przystąpmy aktywnie do protestu ze strajkiem generalnym włącznie. Pamiętajmy, Ŝe 
razem jesteśmy silniejsi, a bezczynności nie wybaczą nam następne pokolenia. 
 
Razem moŜemy zatrzymać tą haniebną prywatyzację 
 
 
 
       Komitet Strajkowy ENEA 


