Szanowni Państwo

W sierpniu polscy Energetycy obchodzą swoje branżowe święto. Również w tym roku 14 sierpnia
pracownicy firm energetycznych, naukowcy i eksperci współpracujący z branżą mogą z poczuciem
satysfakcji i dumy ze swej całorocznej pracy wspominać swego patrona.
Od kilku lat jesteśmy jednym z liderów wzrostu gospodarczego w Europie i na świecie. Polskie firmy
inwestują i coraz więcej produkują. Jest to możliwe dzięki korzystnym warunkom stworzonym przez
rząd, parlament i biznesowe otoczenie. Jednym z gwarantów rozwoju polskiej gospodarki jest
energetyka. Nasze rodzime firmy energetyczne skutecznie odpowiadają na popyt zarówno ze strony
klientów biznesowych, jak i indywidualnych. Dziś już zaspokajają ich potrzeby dostarczając nie tylko
prąd i ciepło, ale również inne – często specjalistyczne - produkty i usługi.
Energetyka jest sprawdzonym dostawcą, ale również kreatorem nowoczesnej myśli technologicznej.
Zaangażowanie polskich spółek w projekty innowacyjne, w rozwój elektromobilności, we współpracę
z samorządami przynosi bardzo wymierne efekty. Ich miarą są rozwój gospodarczy, zadowolenie
klientów, jak również dobre wyniki ekonomiczne osiągane praktycznie przez wszystkie grupy i firmy
energetyczne.
Oczywiście musimy mieć świadomość, że branża ciągle inwestuje. Potrzeby i skala wydatków są
kolejnym wyzwaniem, z którym dziś mierzą się energetycy. W obszarze wytwarzania najważniejsze
jest zakończenie kilku projektów budowy nowoczesnych bloków węglowych, jak również
zaangażowanie w tworzenie miksu energetycznego, także z innymi źródłami energii. W dystrybucji i
przesyle, mimo olbrzymiej skali już ponoszonych wydatków inwestycyjnych, potrzebna jest jeszcze
intensywniejsza wymiana i modernizacja sieci, budowa nowych połączeń i stopniowe zastępowanie
linii napowietrznych bardziej niezawodnymi liniami kablowymi. Potrzeby klientów nadal powinny być
oczywiście priorytetem.

Cieszę się, że w ostatnich miesiącach rząd i parlament stworzyły kolejne regulacje wspierające rozwój
energetyki, a tym samym całej gospodarki. Mam na myśli ustawę, która uruchomiła rynek mocy,
gwarantujący grupom energetycznym więcej środków na inwestycje.
Polscy Energetycy mogą być dumni z szacunku, jakim dziś darzą ich Polacy. Jesteście Państwo dobrze
wykształconą i przygotowaną do największych wyzwań elitą, która pracuje w nowoczesnej gałęzi
przemysłu, ale również ludźmi, na których ofiarność, wsparcie i solidarność można liczyć w
najtrudniejszych momentach. Jeszcze raz chciałbym podziękować Energetykom za szybkie i ofiarne
radzenie sobie ze skutkami żywiołów, które dotknęły nasz kraj w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy.
Z okazji Dnia Energetyka życzę Państwu dalszych sukcesów i - tak jak dotychczas - skutecznego
radzenia sobie z wyzwaniami. Proszę przyjąć życzenia powodzenia w życiu prywatnym i udanego
zasłużonego odpoczynku w okresie urlopowym. Ufam, że nasz patron święty Maksymilian Kolbe
otoczy opieką Was i Wasze rodziny.
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