
Szanowni Państwo odbiorcy energii elektrycznej. 

 

Od kilku lat moŜemy zaobserwować jak władze państwa polskiego świadomie lub 
nieświadomie doprowadzają do degradacji krajowego sektora elektroenergetycznego. Dzieje 
się tak między innymi na skutek mianowania do Zarządów państwowych spółek 
energetycznych ludzi przypadkowych, o kompetencjach wynikających zazwyczaj z 
partyjnych układów bądź skłonności do realizacji rozmaitych zobowiązań gospodarczych 
szkodliwych dla przedsiębiorstw przez nich zarządzanych.   

Pracownicy przyglądają się, jak kolejne ekipy próbują w imię swoich doraźnych i 
partykularnych interesów politycznych „majstrować’ przy energetyce.  

Obecne plany rządu RP, dotyczące jednego z pięciu strategicznych koncernów 
energetycznych, od którego stabilności zaleŜy bezpieczeństwo ¼ odbiorców energii 
elektrycznej w skali całego kraju, przekraczają jednak wszelkie granice zdrowego rozsądku. 

Minister Skarbu Państwa, w środku szalejącego kryzysu gospodarczego, ogłosił w środkach 
masowego przekazu o zamiarze zbycia ENEA SA., spółki działającej w strategicznym dla 
gospodarki Państwa sektorze elektroenergetycznym. 

Kiedy tą prywatyzacją zajmą się organa ścigania będzie juŜ po fakcie. Zanim to nastąpi, 
powinnością ludzi świadomych interesu Państwa jest zrobić wszystko by te bezsensowne i 
obliczone na zaspokojenie doraźnych potrzeb niewielkiej grupy ludzi działanie skutecznie 
powstrzymać. 

Apelujemy do wszystkich, którzy dobrze pojmują interes Rzeczpospolitej Polski, którzy 
świadomi są zagroŜeń jakie dla gospodarki niesie uzaleŜnienie od zagranicznej 
energetyki:  

Powiedzmy stanowcze NIE !! 

realizacji partykularnych interesów obecnie rządzącej grupy, która sprzeda energetykę 
tylko po to by załatać dziurę budŜetową, co pozwoli nie podnosić podatków w przyszłym 
roku.  

Dzięki tej operacji Premier ma nadzieję nie stracić popularności wśród wyborców. To 
zwyczajne oszustwo! Premier załata dziurę budŜetową pieniędzmi uzyskanymi z prywatyzacji 
energetyki, nie trzeba będzie podnosić podatków, ale nowy właściciel ENEI, aby 
zrekompensować sobie koszty zakupu przedsiębiorstwa podniesie ceny energii elektrycznej i 
wprowadzi drastyczną restrukturyzację zatrudnienia. W końcowym rozrachunku te koszty 
poniosą odbiorcy energii elektrycznej, pracownicy zatrudnieni w prywatyzowanej firmie oraz 
całe społeczeństwo, zmuszone do utrzymywania nowych rzesz bezrobotnych. Wzrost cen 
energii spowoduje wzrost inflacji a to z kolei odbije się na całej gospodarce narodowej 

Polska energetyka to ogromny, do niedawna niezadłuŜony majątek, który jako dorobek trzech 
pokoleń polskich energetyków i wszystkich Polaków stanowi 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 ten majątek nam odebrano ?  

W ogłoszeniu 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 nie ma mowy o najwaŜniejszym warunku jakim jest zobowiązanie 
przyszłego właściciela do realizacji pakietu inwestycyjnego określającego w sposób 



jednoznaczny jakie środki przeznaczy on na rozwój zakupionego przedsiębiorstwa. Pieniądze 
pozyskane z pierwszego etapu prywatyzacji, które zgodnie z prospektem emisyjnym miały 
być przeznaczone na inwestycje do dziś leŜą na koncie ENEA S.A. i czekają na 
„pseudoinwestora”   

 

Czy zatem mamy godzić się na sprzedaŜ ENEA S.A. w atmosferze cyrkowego przedstawienia 
i niepowaŜnych posunięć nieodpowiedzialnych urzędników ? SprzedaŜ firmy, która zajmuje 
się obrotem i dystrybucją energii elektrycznej na obszarze 1/5 Państwa Polskiego zasługuje na 
powaŜniejsze potraktowanie.  

 

Dlatego teŜ zwracamy się o wsparcie i zrozumienie dla działań załogi grupy kapitałowej 
ENEA S.A. jakie podejmie ona w związku z postawieniem firmy na „posezonową 
wyprzedaŜ”.   

Od godz 7.00 dnia 7 sierpnia 2009 roku wprowadziliśmy w całej Grupie ENEA pogotowie 
strajkowe. Będzie ono sygnałem dla Ministra Skarbu Państwa, jak i działającego w jego 
imieniu Zarządu ENEA SA., Ŝe jako odpowiedzialni obywatele, których troska o losy majątku 
narodowego wynika bezpośrednio z wieloletniego osobistego wkładu pracy w jego 
budowanie jesteśmy zdeterminowani bronić Naszą Firmę przed niekorzystną prywatyzacją 
realizowaną wbrew interesom zarówno Spółki, jej Pracowników i odbiorów energii 
elektrycznej  realizowaną przez nieodpowiedzialnych pseudomenedŜerów wyłącznie dla 
realizacji ich osobistych ambicji.  

Zwracamy się o pomoc do wszystkich ludzi dobrej woli którym bliskie jest dobro państwa 
Polskiego o pomoc w zatrzymaniu tej haniebnej prywatyzacji 

Jeszcze nie jest za późno. 

 

 

 

 

       Komitet Strajkowy ENEA 


