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KOMUNIKAT 

 

W dniu 19 września 2017 r. ukazał się Komunikat  siedmiu organizacji związkowych  odnoszący się  do 

porozumienia zbiorowego dotyczącego zabezpieczenia praw pracowniczych, socjalnych  

i związkowych dla pracowników Grupy ENERGA,  jakie zostało podpisane w dniu 18 września 2017 r. 

pomiędzy Pracodawcami a większością organizacji związkowych.  

Komunikat ten, przedstawia wyłącznie pogląd organizacji związkowych podpisujących się pod nim  

i nie zawiera obiektywnych informacji. Odczytujemy go jako szkalujący  wobec  organizacji 

związkowych - Stron Porozumienia i wprowadzający niepotrzebny niepokój wśród załogi.  

W pierwszej kolejności podkreślić należy, iż negocjacje dotyczące zawarcia porozumienia trwały już 

od września ubiegłego roku. Rokowania były prowadzone w sposób odpowiadający zasadom prawa 

układowego.  

Zgodnie z art. 2413 KP każda ze stron jest obowiązana prowadzić rokowania w dobrej wierze  

i z poszanowaniem słusznych interesów drugiej strony. Oznacza to w szczególności:  

1) uwzględnienie postulatów organizacji związkowych uzasadnionych sytuacją ekonomiczną 

pracodawców; 

2) powstrzymywanie się od wysuwania  postulatów, których realizacja w sposób oczywisty 

przekracza możliwości finansowe pracodawców;  

3) poszanowanie praw pracowników nieobjętych układem.  

Organizacje związkowe, autorzy komunikatu z dnia 19 września 2017 r. krytykując obecne 

porozumienie, przyjęły jako bilans otwarcia dla negocjacji postanowienia Umów Społecznych 

zawartych w Grupie w 2007 r. tj. Umowy Społecznej zawartej dla GK ENERGA nr 1/1 zawartej  

w Straszynie  oraz  Umowy Społecznej zawartej dla ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA.  

Jest to założenie błędne, gdyż punktem wyjścia stał się tylko i wyłącznie Kodeks Pracy!!! 

W dniu 1 sierpnia 2017 r. obie ww. Umowy  Społeczne przestały obowiązywać !!! 

  

nawet jeżeli stanowiły załącznik do ZUZP to utraciły moc prawną, tak jak inne porozumienia zbiorowe 

zawarte w oparciu o ww. Umowy  Społeczne. Od tego momentu Pracodawcom przysługiwała 

kompetencja do zwolnień pracowników lub zmiany warunków pracy i płacy w oparciu zasady 

określone w kodeksie pracy. Z uwagi na powyższe, mając także na uwadze występujące w Grupie  

zróżnicowanie wewnątrzzakładowego prawa pracy, zarówno co do jego treści jak i charakteru 

prawnego unormowań (ZUZP i Regulaminy Wynagrodzeń),  jak też zważywszy na odstąpienie 

pracodawców od stosowania  PUZP  zachodziła konieczność przyjęcia uniwersalnych rozwiązań 

zabezpieczających prawa pracownicze, socjalne i związkowe w duchu solidaryzmu i zasad równego 

traktowania. W związku z tym organizacje związkowe biorące udział w negocjacjach przyjęły strategię 

uregulowania niektórych zagadnień prawa pracy w oparciu o wypracowane wspólne standardy, które 

możliwe będą do zrealizowania przez każdego pracodawcę Grupy.  



2 
 

Porozumienie nie ogranicza przy tym wewnątrzzakładowego prawa pracy istniejącego już  

u pracodawców jak też pozwala na dalszy dialog społeczny zważając na warunki ekonomiczne i 

finansowe poszczególnych pracodawców.  

Grupa ENERGA zawsze była postrzegana jako całość.  Od 2007 r. wspólnie przeszliśmy wszystkie 

etapy restrukturyzacji ponosząc jej szeroko rozumienie konsekwencje.  Nie możemy nie dostrzec, 

zmian prawnych, ekonomicznych i mentalnych jakie zaszły zarówno w otoczeniu zewnętrznym jak i w 

samej Grupie. W 2007 r.  tzw. gwarancjami zatrudnienia wynikającymi z Umów Społecznych objętych 

było  około 11, 5 tysiąca pracowników.  Z tej grupy pracowników  do  sierpnia 2017 pozostało w 

zatrudnieniu mniej niż 50 % załogi.  Ochrona stosunku pracy pozostałych (nowo zatrudnianych) 

pracowników oparta była w tym okresie wyłącznie o powszechnie obowiązujące prawo pracy.  

 

W komunikacie z 19 września 2017 r. organizacje przedstawiają fałszywe tezy, zgodnie z którymi:   

1. Pracodawcy uzyskali bezwarunkową zgodę na obecną i przyszłą restrukturyzację.  

Sprostowanie: Zgodnie z obowiązującym prawem organizacje związkowe nie posiadają 

kompetencji związanych z współzarządzaniem podmiotami gospodarczymi. Zmiany 

restrukturyzacyjne nie dają podstaw do wszczynania sporów zbiorowych w związku  

z restrukturyzacją. Wielokrotnie pod rządami Umów Społecznych z 2007 r. przeprowadzane były 

działania restrukturyzacyjne, na które związki zawodowe mimo zapisów wskazanych wyżej Umów 

Społecznych nie miały realnego wpływu.  W porozumieniu zbiorowym z 18 września 2017 r. nie 

ma ani jednego z zdania na temat zgody  związków zawodowych na restrukturyzację.   

Natomiast porozumie reguluje szereg zobowiązań pracodawców odnośnie zasad restrukturyzacji 

skutkującej przeniesieniem pracowników w trybie art. 23 1 KP  do innego pracodawcy,  

zobowiązań dotyczących utrzymania statusu pracodawców, jak też dotyczących odszkodowań  

w związku ze zwolnieniami pracowników.   

2. Porozumienie nie ma na dzień dzisiejszy żadnej mocy prawnej – nie jest prawem pracy.  

Sprostowanie: W dniu 21 września 2017 r.  związki zawodowe zostały poinformowane  

o wystąpieniu Prezesa Zarządu ENERGA SA do pracodawców o podjęcie czynności zawarcia 

protokołów dodatkowych do ZUZP lub aneksów do Regulaminów Wynagrodzeń 

wprowadzających  treść porozumienia z 18 września 2017r. do ww. aktów wewnątrzzakładowego 

prawa pracy. Zatem  dalszy los charakteru prawnego porozumienia zbiorowego z 18 września 

2017 r. zależy od związków zawodowych.  

3. W porozumieniu brakuje podpisu jednej z organizacji związkowych Solidarności.  

Sprostowanie: Jest to nie prawdą. Porozumienie podpisały wszystkie organizacje NSZZ 

„Solidarność” działające w Grupie, choć nie wszystkie podpisały je w dniu 18 września 2017 r.   

i jest to niewątpliwie duży sukces tej centrali związkowej, gdzie do porozumienia przystąpiły 

wszystkie organizacje działające w Grupie ENERGA  
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4. Porozumienie pogarsza sytuację pracowników w stosunku do dotychczasowych uprawnień.  

Sprostowanie: Cechą porozumień zawartych na czas określony jest to że kończą się z upływem okresu 

na jakie zostały zawarte.   Dlatego dotychczasowe uprawnienia  pracownicze oparte na Umowach 

Społecznych począwszy od sierpnia 2017 r. mogły być przez pracodawców zmieniane lub 

wypowiadane. Umowy Społeczne z 2007 r. były zawarte na czas określony 10 lat i jakiś sposób 

spełniły swoją rolę. W tym okresie wzrosło wynagrodzenie pracowników wraz ze wszystkimi 

składnikami pochodnymi. Od 1999 r. zmienił się system emerytalny, którym objętych jest obecnie 

większość pracowników Grupy, zmieniły się przepisy dotyczące pracy w szczególnych warunkach i 

wcześniejszych emerytur, zmieniły się także oczekiwania pracowników w zakresie zasad 

wynagradzania.  Porozumienie zbiorowe z  18 września 2017 r. ma za zadanie przygotowanie gruntu 

pod wypracowanie nowych rozwiązań prawnych odpowiadających obecnym potrzebom 

pracowników. Porozumienie zawiera szereg postanowień, które także kształtują uprawnienia 

pracownicze jednak odmiennie niż miało to miejsce dotychczas.  

5. Zmniejszono uprawnienia socjalne  - np. odpis na ZFŚS, zmniejszono wartość talonów.  

Sprostowanie: Porozumienie nie zawiera konstrukcji zamkniętej. Wartość odpisu na ZFŚS może zostać 

podwyższona u poszczególnych pracodawców jeżeli pozwali na to sytuacja finansowa pracodawcy. 

Nie ulega także pogorszeniu sytuacja pracowników zatrudnionych u nielicznych pracodawców 

posiadających 3 – krotny odpis, chyba że strony dokonają zmian w ZUZP lub Regulaminach 

Wynagrodzeń.   Wartością dodaną jest to, że podwyższonym odpisem objęte są także Spółki, które do 

tej pory posiadały wyłącznie odpis podstawowy.  To samo dotyczy kwestii talonów związanych ze 

świętem Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy i Dniem energetyka.  

Musimy jednak zaznaczyć, iż w ocenie związków zawodowych stron porozumienia z 18 września 2017 

r. obecnie dla pracownika korzystniejszym jest wzrost wynagrodzenia  pracowników i czytelne formy 

określania miesięcznych dochodów pracowniczych niż opieranie dochodów pracowników na 

różnorodnych dodatkach i świadczeniach.   

6. Porozumienie w żaden sposób nie chroni pracowników przed zwolnieniami  i obniżaniem 

wynagrodzeń.  

Sprostowanie: Umowy Społeczne z 2007 r. nie zawierały skutecznych przepisów wprowadzających 

ochronę przed zwolnieniami i obniżaniem wynagrodzeń, czego dowodzą przeprowadzone pod 

rządami tych przepisów licznie zwolnienia pracowników.  Koszt tych zwolnień był bardzo wysoki i 

obciążył pozostałych pracowników Grupy. Obecnie ENERGA SA jest spółką giełdową.  

Dla pracowników  oznacza  to, iż zobowiązania długoterminowe takie jak gwarancje zatrudnienia 

powodują znaczne ryzyka gospodarcze pracodawców, które mogą wywołać przeciwne od 

oczekiwanych konsekwencje.   

7. Rozszerzone zostały uprawnienia pracownicze wynikające z rozwiązania stosunku pracy” – 

ma charakter fikcyjny.  

Sprostowanie: Przyjęte w porozumieniu rozwiązania zostały oparte o wnikliwą analizę  orzecznictwa  

i doktryny prawnej. W porozumieniu przyjęto rozwiązania i wartości odszkodowań odpowiadające 

aktualnym kierunkom zmian prawnych.  Nie może ujść bowiem uwadze, że w obecnym stanie 

prawnym dopuszczono bezwarunkową możliwość wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas 
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określony, a nie tak, jak to miało miejsce do tej pory, tylko w przypadku, gdy tak postanowią strony 

stosunku prawnego. Stosunek pracy stał się w tej sytuacji, co do zasady stosunkiem wypowiadalnym. 

Ochrona stosunku pracy jest wyjątkiem i dotyczy wyłącznie „uprzywilejowanych ” grup 

pracowniczych takich jak np. kobiety w ciąży, osoby w wieku przedemerytalnym, niektórzy działacze 

związkowi, społeczni inspektorzy pracy.  Nie należy także zapominać, iż pomimo określenia w  ww. 

Umowach Społecznych wysokości odszkodowań w przypadku rozwiązania stosunku pracy, 

pracodawcy jednostronnie miarkowali wartość tych odszkodowań, co zmuszało pracowników do 

kierowania spraw na drogę sądową.  

Dlatego w porozumieniu, w miejsce wątpliwej obecnie pod względem skuteczności prawnej 

konstrukcji tzw. trwałości stosunku pracy, przyjęto wyższe wartości odszkodowań za niezgodne  

z prawem lub nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę.  Jest to mechanizm podwyższający ryzyko 

ekonomiczne pracodawców za działania związane z kierownictwem i nadzorem nad stosunkami 

pracy, wzmacniający przez to pozycję pracowników.  Wysokość tych odszkodowań została 

jednocześnie przyjęta z uwzględnieniem a występujących w tym zakresie  tendencji orzecznictwa 

sądów powszechnych.   

8.  „Podpisane porozumienie nie zatrzyma działań naszych organizacji” 

Sprostowanie: Nie sposób nie skomentować, iż „działania naszych organizacji” polegają do tej pory na 

wszczęciu sporu zbiorowego, który ze względu na brak sprecyzowania żądań  i ich nieracjonalność nie 

może zostać zakończony.  W dalszej perspektywie należy przypuszczać, iż działanie obstrukcyjne 

organizacji związkowych, autorów komunikatu z dnia 19 września 2017 r., uniemożliwi rejestrację  

porozumienia zbiorowego z 18 września 2017 r.  do ZUZP lub zawarcia aneksów do Regulaminów 

Wynagrodzeń, co skutkować  będzie tym, iż porozumienie, jak to podkreślają te organizacje,   

nie będzie źródłem prawa pracy.   

 

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


