
STANOWISKO ZARZĄDU POWIATU W GRYFINIE W SPRAWIE 
PLANOWANEJ PRYWATYZACJI ZESPOŁU ELEKTROWNI „DOLNA 

ODRA” S.A. W NOWYM CZARNOWIE 
 

Zespół Elektrowni „Dolna Odra” S.A. w Nowym Czarnowie jest największym zakładem 

pracy na terenie Powiatu Gryfińskiego, w którym zatrudnienie znajduje ponad dwa tysiące 

osób. Poprzez wysoko wykwalifikowaną kadrę, działalność zakładu od wielu lat przynosi 

korzyści w postaci dodatniego wyniku finansowego przy jednoczesnym świadczeniu usług  

na najwyższym europejskim poziomie. Było to niejednokrotnie dostrzegane i nagradzane 

przez środowiska zajmujące się na co dzień problematyką energetyki oraz ochrony 

środowiska w Polsce. Niebagatelne jest także znaczenie Zespołu Elektrowni „Dolna Odra” 

dla funkcjonowania samorządu lokalnego, z uwagi na fakt ich udziału w podatku CIT i PIT, 

płaconych przez ZEDO, a stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego.  

Jednakże, aby móc konkurować z najlepszymi na rynku europejskim w dziedzinie 

energetyki niezbędne są nakłady finansowe na rozwój i poprawę infrastruktury. Takim 

sposobem jest między innymi pozyskanie strategicznego inwestora, który poprzez wzrost 

nakładów na inwestycje jeszcze bardziej podniesie jakość świadczonych usług. Działania  

w kierunku prywatyzacji, a nie konsolidacji są czynione w stosunku do ZE „Dolna Odra” S.A. 

w Nowym Czarnowie. Jednakże rozmowy prowadzone na temat wykupienia przez inwestora 

zagranicznego pakietu większościowego zakładu w toku kampanii prywatyzacyjnej 

doprowadziły do niepokojów w gronie pracowników zakładu i ich rodzin. 

W związku z tym, Zarząd Powiatu w Gryfinie wyraża głębokie zaniepokojenie 

sposobem prowadzenia dialogu publicznego wokół zamiaru pozyskania inwestora 

strategicznego. Taka sytuacja może doprowadzić do zwiększenia niepokojów wśród 

pracowników, a co za tym idzie może mieć wpływ na bieżące funkcjonowanie zakładu.  

Jednocześnie Zarząd Powiatu w okresie wysokiego bezrobocia - w pełni popiera 

działania kierownictwa, załogi i związków zawodowych Zespołu Elektrowni „Dolna Odra” 

S.A. w Nowym Czarnowie, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego  

i udzielenie gwarancji socjalnych pracownikom.  

Zarząd Powiatu uważa, że tylko stopniowe oraz rozważne działania wszystkich stron 

zaangażowanych w proces prywatyzacji Zespołu Elektrowni „Dolna Odra” S.A. w Nowym 

Czarnowie mogą spowodować, że największy zakład na terenie Powiatu Gryfińskiego będzie 

nadal miejscem pracy dla mieszkańców powiatu, zaś wzrost konkurencyjności 

przedsiębiorstwa doprowadzi do tego, że będzie on zakładem świadczącym usługi  

na wysokim poziomie.  



Zarząd Powiatu uważa, że informacje na temat pakietu inwestycyjnego i socjalnego 

powinny mieć najwyższy możliwy stopień przejrzystości, dostęp do informacji powinien nie 

ulegać ograniczeniom, a Rząd Rzeczpospolitej Polskiej powinien prowadzić negocjacje 

w atmosferze pełnego dialogu społecznego z załogą i wszystkim związkami zawodowymi 

przedsiębiorstwa.  

 
 

 
 
 
 
 
 


