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 Nowe Czarnowo 15.12.2014r. 
 

KOMUNIKAT WSPÓLNY  

związków zawodowych NSZZ SOLIDARNOŚĆ i SOLIDARNOŚĆ 80 
 

W nawiązaniu do wcześniejszych wspólnych komunikatów dotyczących pisma skierowanego przez nas do 

Ministra Skarbu Państwa w sprawie EC Pomorzany informujemy, że w dniu 12 grudnia br. w Warszawie 

uczestniczyliśmy przy wsparciu Przewodniczących Zarządów Regionów Mieczysława Jurka i Wojciecha 

Osmana w posiedzeniu tzw. „zespołu Szczecińskiego” w Ministerstwie Skarbu Państwa, które poświęcone było 

zagadnieniom związanym z działalnością operacyjną i inwestycyjną PGE SA wobec Zespołu Elektrowni Dolna 

Odra ze szczególnym uwzględnieniem EC Pomorzany.  
 

Na spotkanie, mimo wniosku Zarządu Regionu NSZZ Solidarność nie zostali zaproszeni  

Burmistrz MiG Gryfino i Starosta Powiatu Gryfińskiego. Zaproszenia nie uzyskali także pozostali 

Przewodniczący Związków Zawodowych O/ZEDO.       
 

Ze strony PGE S.A. udział wzięli: Prezes Marek Woszczyk, Wiceprezes ds. Rozwoju Dariusz Marzec  oraz 

przedstawiciele departamentu inwestycji.  
 

Na podstawie przedstawionej tam prezentacji i złożonych wyjaśnień przez Zarząd PGE SA w odniesieniu do EC 

Pomorzany stwierdzamy, że faktycznie podejmowane są działania zmierzające do odstąpienia od głębokiej 

modernizacji jednostek wytwórczych w tej lokalizacji, a aktualnie złożony wniosek derogacyjny – jeśli zostanie 

zatwierdzony będzie skutkować wycofaniem 2 z 3 kotłów w EC Pomorzany. To w horyzoncie czasowym po 

roku 2022 oznacza brak możliwości jej dalszej eksploatacji i bezpowrotną utratę wielu miejsc pracy.  
 

Nasze obawy na brak pomysłu ze strony PGE na tą lokalizację – znalazły potwierdzenie w słowach 

Wiceprezesa. Wg niego nic się tu nie opłaca. Zakwestionowaliśmy wykonane analizy i przedstawione założenia, 

pamiętając złożone na piśmie w dniu 14 lipca przez Ministra i Zarząd PGE zobowiązanie, które brzmiało - 

cyt.”... obecnie wdrożone zostaną rozwiązania przejściowe związane z głęboką modernizacją zainstalowanych 

tam bloków…”. Konsekwentnie będziemy domagać się jego realizacji.  
 

W wyniku przedstawionych przez nas argumentów, zadanych do protokołu pytań oraz zobrazowaniu  

możliwych skutków podjętych niewłaściwie przez PGE SA decyzji oraz obiektywnej oceny sytuacji przez 

Pełnomocnika Wojewody ds. bezpieczeństwa energetycznego - Przewodniczący Zespołu Podsekretarz Stanu w 

MSP Pan Rafał Baniak zażądał przygotowania zaktualizowanych danych i dodatkowych analiz dotyczących 

funkcjonowania EC Pomorzany w odniesieniu do zaprezentowanego przez nas stanowiska. Spotkanie w celu 

kontynuacji tematyki działalności operacyjnej i programu inwestycyjnego PGE SA wobec  ZEDO i EC 

Pomorzany zaplanowano na styczeń 2015r. 

Mając na względzie dokonane ustalenia i powagę sytuacji zwrócimy się o zwołanie spotkania związkowo-

samorządowego Komitetu Obrony ZEDO, licząc jednocześnie na aktywną postawę pozostałych organizacji 

związkowych działających w naszym Oddziale w przedmiotowej sprawie.  
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