
NOTATKA 

ze spotkania plenarnego przedstawicieli Organizacji Związkowych działających w 

Grupie ENERGA z przedstawicielami Pracodawców Grupy,  

w dniach 6 – 7 lutego 2017 roku, 

Hotel Golden Tulip w Gdańsku, przy ul. Piastowskiej 160 

 

Spotkanie w dniu 6 lutego otworzyła Dyrektor Departamentu Nadzoru Korporacyjnego i 

Organizacji w ENERGA SA Pani Maria Stępniewska, która zaproponowała, aby rozmowy 

rozpocząć od kwestii wzrostu płac w 2017 roku u pracodawców Grupy Kapitałowej ENERGA 

(GKE), a w dalszej części zaplanowanych na dwa dni negocjacji zająć się sprawą odpisu na 

Zakładowe Fundusze Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).  

Dyrektor Maria Stępniewska przypomniała, że Strona Związkowa otrzymała przed 

spotkaniem materiały dotyczące wykonania Osobowego Funduszu Płac (OFP) za 2016 rok 

oraz stanu zatrudnienia u poszczególnych pracodawców GKE. 

Następnie przedstawiona została propozycja Strony Pracodawców dotycząca wzrostu płac w 

2017 roku, która obejmowała zwiększenie OFP o 75 zł na każdego pracownika GKE (z 

wyłączeniem spółek ENERGA Slovakia S.R.O, Elektrownia Ostrołęka SA w Ostrołęce – tzw. 

Ostrołęka C, Enspirion Sp. z o.o., RGK Sp. z o.o.), co w ramach GKE stanowiłoby łącznie 

kwotę około 8 mln zł OFP. Sposób podziału tych środków pomiędzy poszczególnych 

pracodawców byłby przedmiotem dalszych wspólnych uzgodnień stron dialogu społecznego 

na poziomie GKE  (np. w podziale mogłaby nie uczestniczyć ENERGA SA), natomiast 

szczegółowe zasady wzrostu wynagrodzeń pracowników u poszczególnych pracodawców  

podlegałyby uzgodnieniom już na poziomie danego pracodawcy. Proponowana przez 

pracodawców kwota wzrostu płac uzasadniona została mniej korzystnymi, niż w latach 

ubiegłych, zewnętrznymi uwarunkowaniami (w tym otoczeniem regulacyjnym) 

funkcjonowania spółek GKE, wpływającymi na ich wyniki. 

W odpowiedzi na pytanie Strony Związkowej, czy wzrost płac miałby objąć również byłych 

pracowników ENERGA-OPERATOR SA zatrudnionych obecnie w spółkach Ekotrade Serwis 

FM Sp. z o.o. oraz DGP Provider Sp. z o.o., Dyrektor Maria Stępniewska wyjaśniła, że 

negocjacje płacowe prowadzone są wyłącznie w odniesieniu do spółek należących do GK E. 

Wskazała jednocześnie, że w przypadku niektórych spółek GKE, w szczególności ENERGA-

Obrót SA, której sytuacja finansowa w roku 2017 nie pozwala na podwyżki,   proponowana 

kwota wzrostu płac (75 zł na pracownika do OFP) zostałaby zabezpieczona, lecz jej wypłata, 

ze względu na bardzo trudną sytuację spółki, zależałaby od uzyskania przez tą spółkę w 

wyznaczonym terminie pozytywnego wyniku ekonomicznego. Określenie terminu oraz 

parametrów wyniku ekonomicznego było by przedmiotem uzgodnień dokonanych przez 

ENERGA – OBRÓT SA oraz działające u tego pracodawcy organizacje związkowe. . 

Decyzja o wypłacie środków dla pracowników nastąpić może najwcześniej po 3 kwartale 

2017 roku, kiedy to będzie można oszacować roczne wyniki spółki. 

Po wysłuchaniu propozycji pracodawców Przedstawiciele Organizacji Związkowych poprosili 

o chwilę przerwy. 



Po przerwie Przewodniczący MKK NSZZ „Solidarność” przy Grupie ENERGA, Pan Bogdan 

Grzybowski, przedstawił stanowisko Strony Związkowej, zgodnie z którym oczekuje ona: 

- wzrostu płac – średnio 600 zł brutto miesięcznie do płacy zasadniczej na pracownika w 

GKE (szczegółowy podział ogólnej kwoty między poszczególnych pracodawców podlegałby 

dalszym ustaleniom), 

- utrzymania przez 5 lat świadczeń pracowniczych wynikających z Umowy Społecznej z 2007 

roku (tj. bony trzy razy w roku, trzykrotny odpis na ZFŚS, PPE ze składką w obecnej 

wysokości, ubezpieczenie zdrowotne). 

Następnie o przerwę poprosili Przedstawiciele Pracodawców. 

Po przerwie przedstawiona została zmodyfikowana propozycja Strony Pracodawców - 

zwiększenie OFP o 100 zł na pracownika. Jednocześnie Pracodawcy zadeklarowali 

gotowość do prowadzenia na dalszym etapie negocjacji rozmów dotyczących odpisu na 

ZFŚS i bonów świątecznych. 

W odpowiedzi Strona Związkowa oświadczyła, że podtrzymuje swoje wcześniejsze 

stanowisko. 

Strony zgodziły się kontynuować rozmowy w dniu następnym 

W dniu 7 lutego Dyrektor Maria Stępniewska przedstawiła nową propozycję Strony 

Pracodawców, na którą składają się łącznie: 

- zwiększenie OFP o 120 zł na pracownika GK (z wyłączeniem spółek ENERGA Slovakia 

S.R.O, Elektrownia Ostrołęka SA w Ostrołęce, Enspirion Sp. z o.o., RGK Sp. z o.o.). W 

przypadku ENERGA Obrót Sp. z o.o. kwota na wzrost płac byłaby zabezpieczona, natomiast 

jej wypłata zależałaby sytuacji ekonomicznej spółki i dokonanych w tym zakresie uzgodnień 

z działającymi u tego pracodawcy organizacjami związkowymi, 

- w 2017 roku - kontynuacja trzykrotnego odpisu na ZFŚS oraz bonów świątecznych trzy 

razy w roku (także na Święta Bożego Narodzenia) u pracodawców, u których takie 

świadczenia były dotychczas realizowane, a także utrzymanie PPE ze składką 7% i 

ubezpieczenia zdrowotnego. Jednocześnie Pracodawcy zaproponowali, aby wprowadzić 

symboliczną (1 zł ) odpłatność pracowników za pakiet gwarantowany ubezpieczenia 

zdrowotnego, co pozwoliłoby uznać, że składka za ten pakiet nie stanowi podstawy składek 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 

Następnie, na wniosek przedstawicieli Pracodawców, nastąpiła przerwa w rozmowach. 

Po przerwie Strona Pracodawców zmodyfikowała swoją propozycję w części dotyczącej 

wzrostu płac – proponując zwiększenie OFP o 125 zł na pracownika. 

Przewodniczący MKK NSZZ „Solidarność” przy Grupie ENERGA oświadczył, że Strona 

Związkowa podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone 6 lutego br.  

Podkreślił, że priorytetem jest uzgodnienie porozumienia zbiorowego zabezpieczającego 

uprawnienia pracownicze, w tym regulującego świadczenia pracownicze określone w 



obecnie obowiązującej Umowie Społecznej z 2007 roku. Przedstawiciele Organizacji 

Związkowych przypomnieli, że projekt stosownego porozumienia został przedłożony Stronie 

Pracodawców już w październiku 2016 roku. 

Mając na uwadze powyższe stanowisko Strony Związkowej Dyrektor Maria Stępniewska 

zaproponowała, aby zmienić sposób negocjacji, a mianowicie kontynuować dialog w sprawie 

zawarcia porozumienia zabezpieczającego uprawnienia pracownicze. Przy czym dialog 

prowadzony byłby nie na spotkaniach plenarnych, lecz w ramach zespołu złożonego z 

reprezentantów Organizacji Związkowych i pracodawców.  

Strony uzgodniły, że do końca tygodnia, tj. do dnia 12 lutego br., wytypowani zostaną 

członkowie tego zespołu. Przewidywany termin pierwszego spotkania zespołu, po ustaleniu 

jego składu i formalnym umocowaniu, określono dzień 22 lutego br. Ponadto, na wniosek 

Przedstawicieli Organizacji Związkowych, Strona Pracodawców zadeklarowała, że do dnia 

15 lutego br. Strona Związkowa otrzyma uwagi pracodawców dotyczące złożonego w 

ubiegłym roku projektu porozumienia zbiorowego. 

Strona związkowa zaznaczyła, że negocjacje dotyczące uzgodnienia współczynnika 

wzrostu  wynagrodzeń u Pracodawców Grupy w 2017 r.  nie zostały zakończone lub 

przerwane lecz są jedynie zawieszone na czas prowadzenia dialogu w przedmiocie 

porozumienia zbiorowego, które z punktu widzenia związków zawodowych ma charakter 

priorytetowy. 

Jednocześnie Strona Pracodawców zwróciła się do związków zawodowych z wnioskiem aby 

przynajmniej w okresie do rozpoczęcia przez zespół prac nad porozumieniem zbiorowym 

zabezpieczającym uprawnienia pracownicze nie były zgłaszane w GKE żądania w trybie 

Ustawy z dnia 23 maja 1991r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.  

 

Na tym spotkanie zakończono. 

 


