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Koleżanki, Koledzy, 

W dniu 18 września br. związki zawodowe uczestniczące w negocjacjach oraz zarząd ENERGA 

S.A. i pozostałe zarządy spółek Grupy ENERGA podpisały „Porozumienie o zabezpieczeniu 

praw pracowniczych w Grupie ENERGA”.  

Jest to efekt wielomiesięcznych negocjacji. Pierwsze rozmowy na ten temat wynikały  

z porozumienia płacowego z czerwca 2016 r. Niestety, zmiany zarządów ENERGA S.A. nie 

sprzyjały atmosferze dialogu. Istniało realne zagrożenie, że takie porozumienie w ogóle nie 

powstanie. W marcu nowo powołany Prezes ENERGA S.A. pierwszy dzień swojej pracy 

rozpoczął od spotkania ze stroną społeczną i był to pozytywny znak, że rozpoczną się wreszcie 

konstruktywne rozmowy. Od kwietnia dialog był już prowadzony w ramach zespołu 

negocjacyjnego. W toku negocjacji strony dążyły do uzgodnienia stanowisk.  

Dzięki olbrzymiej determinacji związków zawodowych biorących udział w negocjacjach,  

w pełni lojalnych wobec pracowników, a szczególnie wobec swoich członków, powstał projekt 

porozumienia, który - jak każda umowa - jest wynikiem wyważenia argumentów każdej ze 

stron.  

W całym okresie negocjacji ważnym elementem był planowany model Grupy ENERGA, który       

w założeniach jest zgodny z postulatami zgłaszanymi przez związki zawodowe, takimi jak  

powrót pracowników SPNS czy TOO do Operatora. 

Główne zapisy Porozumienia dotyczą wszystkich podmiotów działających w Grupie Energa  

i poszerzają w sposób znaczący prawa pracownicze wynikające z podstawowego źródła prawa 

pracy, jakim jest Kodeks Pracy, który obowiązywał po wygaśnięciu Umowy Społecznej. Są to:  

 gwarancje statusu pracodawców w dawnych siedzibach oddziałów, 

 zwiększenie wielkości uprawnień socjalnych w tym – podwojenie odpisu na ZFŚS  

i realizację trzy razy w roku tzw. bonów świątecznych, 

 gwarancje utrzymania dotychczasowych ZUZP-ów i otwarcie drogi do wprowadzenia 

jednolitego ZUZP-u w Grupie Energa,  

 gwarancje corocznych negocjacji porozumień płacowych dot. wzrostu wskaźnika 

wynagrodzeń, 

 rozszerzenie uprawnień pracowniczych wynikających z rozwiązania stosunku  pracy         

w tym - z winy pracodawcy, 

 

 



 

 zapewnienie Organizacjom Związkowym wpływu na zmianę  warunków pracy 

pracownikom naszej Grupy, 

 uregulowanie i zapewnienie dostosowania zapisów zawartych w umowach o pracę 

dotyczących  miejsca pracy i odległości od zakładu pracy, 

 poszerzenie zakresu dodatkowych świadczeń zdrowotnych, 

 prowadzenie we wszystkich podmiotach działających w Grupie Energa Pracowniczych 

Programów Emerytalnych.  

Szczególnie ważnym elementem jest umocowanie roli Związków Zawodowych - Stron 

Porozumienia, w tym ujednolicenie formy prowadzenia działalności związkowej w Grupie 

Energa w kontekście szykowanych  niekorzystnych zmian w Ustawie o związkach zawodowych. 

 

Koleżanki i Koledzy 

Podpisane Porozumienie jest otwarciem nowego  rozdziału pracy w Grupie Energa opartego na 

dialogu i  poszanowaniu praw pracowniczych. 

Porozumienie wpisuje się w historię zawierania porozumień zbiorowych dla pracowników na 

okoliczność reorganizacji Grupy (US 2004,  US 2007). Należy również podkreślić, że jesteśmy 

pionierami w ww. kwestii w całej branży energetycznej. W najbliższym czasie rozpocząć się 

mają negocjacje płacowe dotyczące roku 2018. 

 

1. KM NSZZ "Solidarność" przy ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu  
2. MOZ NSZZ "Solidarność" przy ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie 
3. MOZ NSZZ "Solidarność" w ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku  
4. MOZ NSZZ "Solidarność" przy ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie  
5. MOZ NSZZ "Solidarność" przy ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku 
6. OP NSZZ  „ Solidarność” przy ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie z siedzibą w Słupsku 
7. OP NSZZ  „Solidarność” przy ENERGA-OPEATOR SA Oddział  w Olsztynie z siedzibą  w Elblągu  
8. Komisja OM NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze   
9. ZZIT MOZ w Grupie Kapitałowej ENERGA SA Oddział w Gdańsku  
10. MOZ ZZIT przy ZE Koszalin  
11. MZZP  Grupy Kapitałowej  ENERGA Gdańsk  
12. MZZ Pracowników  Energetyki Słupsk  
13. NSZZ ENERGETYK  
14. PZZ ENERGETYCY w Grupie Kapitałowej ENERGA SA  
15. MZZP Ruchu Ciągłego ENERGA Kogeneracja Sp. z o. o. 
16. Związek Zawodowy Pracowników Energetyki Cieplnej w Ostrołęce 
17. Krajowy Związek Zawodowy Ciepłowników przy ENERGA Serwis Sp. z o.o. w Ostrołęce  
18. Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kapitałowej ENERGA 
19. MOZ ZZIT w KE Oddział w Słupsku 

 
 

 


