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Rezolucja Nr 1/2016 

Rady Miejskiej w Staszowie 

Z dnia 30 marca 2016 roku

w sprawie podjęcia przez Ministra Skarbu Państwa działań mających na celu 

przejęcie części bądź całości akcji spółki ENGIE S. A. (Elektrownia Połaniec).

Pan Dawid Jackiewicz 

Minister Skarbu Państwa

Szanowny Panie Ministrze,

Rada Miejska w Staszowie zwraca się z prośbą o podjęcie działań niezbędnych 

do przejęcia przez Skarb Państwa części bądź całości akcji spółki ENGIE S. A.

Grupa ENGIE Energia Polska S. A. stanowi strategiczny element rozwoju 

gospodarczego i społecznego naszego regionu. To piąty największy producent energii 

w Polsce, jest jednocześnie jednym z największych polskich producentów energii 

odnawialnej tzw."zielonej", dzięki instalacji współspalania biomasy z węglem 

kamiennym.

Elektrownia im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu powstała w 1979 roku. 

Na przestrzeni lat poddana została przekształceniom własnościowym, w wyniku 

których w latach 2000 -  2003 Zakład został sprywatyzowany. Obecnie sektor 

energetyczny również zostaje poddany radykalnym przekształceniom. Mając na 

uwadze, że elektrownia jest zakładem strategicznym dla naszego regionu
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w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, władze lokalne i społeczność wyrażają niepokój 

i obawy co do przyszłości funkcjonowania spółki ENGIE S. A.

Grupa ENGIE S. A. ma duże znaczenie na rynku pracy dla Gminy Staszów, dając 

zatrudnienie wielu mieszkańcom gminy, zarówno w samej elektrowni, jak i spółkach 

działających przy niej. Stanowisko Rady Miejskiej w Staszowie jest więc podyktowane 

troską o dalsze losy naszego regionu, a nabycie przez Skarb Państwa akcji spółki byłoby 

gwarancją utrzymania miejsc pracy, jak również zapewnieniem ochrony istotnych interesów 

kraju w zakresie bezpieczeństwa energetycznego.

Mając na względzie oczekiwania społeczne i gospodarcze zwracamy się do Ministra 

Skarbu Państwa o podjęcie efektywnych działań i nabycie części bądź całości akcji 

ENGIE S. A. na rzecz Skarbu Państwa. Prosimy o przeanalizowanie w/w argumentów 

i podjęcie korzystnej decyzji dla naszego regionu i jego mieszkańców.


