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Sz. P. Jacek Sasin 

Wiceprezes Rady Ministrów 

Minister Aktywów Państwowych 

ul. Krucza 36/Wspólna 6 

00-522 Warszawa 
 

Stanowisko 

Sekcji Zakładów Energetycznych Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków 

w sprawie zamiaru nałożenia podatku od nadmiarowych zysków. 

 

Szanowny Panie Ministrze! 

Z olbrzymią uwagą i jednocześnie niepokojem, słuchamy pojawiających się 

w mediach informacji, dotyczących nałożenia podatku od nadmiarowych zysków, w wysokości 

50% tychże zysków, na przedsiębiorstwa, które zdaniem rządu, w ostatnim czasie zaczęły 

notować gigantyczne przychody. Czyżby w gospodarce nie chodziło o generowanie zysków w 

ramach prowadzonej działalności? Czy od teraz przedsiębiorstwa energetyczne maja prowadzić 

działalność charytatywną? Mają rozwijać się, remontować, inwestować w infrastrukturę 

energetyczną z dobrowolnych składek ewentualnych darczyńców. W ww. przedsiębiorstwach 

znajdują się m.in. Spółki Skarbu Państwa (PGE, Tauron, Energa – dziś Grupa Orlen oraz Enea), 

którymi Pana resort zarządza. 

Wskazane powyżej Spółki energetyczne, rzeczywiście w ostatnim czasie, w sposób 

znaczący podniosły ceny energii elektrycznej, sprzedawanej i dostarczanej Odbiorcom na 

terenie całego kraju, lecz podyktowane to jest otoczeniem zewnętrznym, na które nie mamy 

wpływu. Przypominamy, iż to Rząd odpowiedzialny jest za wciąż rosnącą inflację, a co za tym 

idzie, rosnące ceny towarów i usług. To Rząd, swoimi decyzjami, pozbawił sektor 

energetyczny, naszych naturalnych złóż węgla, które wg Waszych polityków, wystarczyć miały 

na 200 lat. To Rząd, wykorzystując wszelkie dostępne środki przekazu, manipuluje informacją, 

a co za tym idzie także społeczeństwem. Przekaz medialny dalece mija się z rzeczywistością, 

bo Pan jako osoba odpowiedzialna za tą strategiczną gałąź państwowej gospodarki, powinien 

doskonale znać sytuację, w jakiej znajduje się polska energetyka wymagająca gigantycznych 



środków, chociażby na rozwój infrastruktury wynikającej z Polityki Energetycznej Polski do 

2040 r. Pandemia koronawirusa oraz Wasze decyzje, sprawiły, iż cała branża jest w fatalnej 

kondycji. Cała energetyka jest przestarzała (niedoinwestowane linie, elektrownie itp.), do tego 

dochodzą fatalne decyzje rządzących (Ostrołęka, brak alternatywnych źródeł – elektrownie 

atomowe), które dodatkowo osłabiły branżę. 

Jako Organizacja reprezentująca całą branżę energetyczną, wyrażamy zdecydowany 

sprzeciw wobec ww. planów dodatkowego opodatkowania naszych zakładów pracy, 

argumentując to bezpodstawnymi, lecz trafiającymi do wszystkich obywateli, informacjami 

o rzekomych GIGANTYCZNYCH zyskach w energetyce. To nie energetyka odpowiada za 

inflację i wzrost cen lecz Rząd. Ponadto obawiamy się, iż takie decyzje, mogą pozbawić nas 

samych źródła dochodów poprzez „zabicie” i tak już konającej energetyki, co skutkować może 

uzależnieniem nas od zewnętrznych czynników (kraje sąsiadujące z nami i nie tylko), a co za 

tym idzie, pozbawić nas suwerenności energetycznej na własne życzenie, bez której stajemy 

się zdani na łaskę i niełaskę tych, którzy będą nas zaopatrywać w energię elektryczną (oni będą 

dyktować ceny i warunki). Wówczas to dopiero będzie drogo. Właśnie jesteśmy świadkami 

potężnych manipulacji i szantaży na światowych rynkach w obszarze energetycznym. 

Reasumując, krytycznie oceniamy Państwa „pomysł” na dodatkowe opodatkowanie 

zysków, które widzi tylko rząd, obawiając się fatalnych skutków społecznych takiego działania. 

Dla jasności - nie jest tak, że sami chcemy „pławić się w luksusach” jak to jest przekazywane 

w mediach, lecz istotnie martwi nas sytuacja, w której się znaleźliśmy jako naród. Dodatkowo, 

nieśmiało przypominamy, iż to wielokrotnie w latach poprzednich, sektor energetyczny 

„zrzucał się” na finansowanie decyzji rządowych (np. podwyżki w górnictwie). 

Korzystając z okazji informujemy, iż jesteśmy otwarci na dialog w przedmiotowej 

sprawie. 

 

          Z poważaniem 
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1. OPZZ 

2. FZZ 

3. NSZZ „Solidarność” 

4. Organizacje członkowskie ZZZE 

5. Biuro ZZZE a/a 

 


