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INFORMACJA PRAWNA 
 
 
 Dotyczy: Porozumienia w sprawie zabezpieczenia praw pracowniczych, socjalnych i związkowych dla 

pracowników Grupy ENERGA.  
 

 
 
 
Porozumienie w sprawie zabezpieczenia praw pracowniczych, socjalnych i związkowych dla 

pracowników Grupy ENERGA jest związane z zakończeniem obowiązywania Umowy Społecznej 1/1 
GK ENERGA z 01.08.2007 r. Celem porozumienia jest jednolicenie niektórych regulacji dotyczących 
stosunków pracy oraz zabezpieczeniem warunków pracy, płacy i spraw socjalnych. Porozumieniu  
przyświeca myśl restrukturyzacji Grupy ENERGA w związku z wdrażaniem nowego Modelu Grupy 
ENERGA.  Porozumienie ma obowiązywać do 31 grudnia 2023 r. i wchodzi w życie z dniem podpisania 
za wyjątkiem postanowień art. 22, art. 24 i art. 25, które wiążą strony od dnia 1 stycznia 2018 r. 
Przepisy te dotyczą odpisów na ZUZP, bonów z okazji świąt oraz PPE. Wynika to z faktu, iż na 2017 rok 
kwestie te zostały już unormowane w odrębnym porozumieniu.   

 
 
[Art. 1 ust 1]  
 
Stroną porozumienia są Pracodawcy Grupy ENERGA, która definiowana została jako grupa 

pracodawców będący stroną porozumienia oraz ich następcy prawni. W rezultacie takiego 
zdefiniowania strony pracodawców zmiany właścicielskie w grupie kapitałowej nie będą wpływać na 
uprawnienia pracownicze płynące z ww. Porozumienia, Pracodawca staje  się bowiem członkiem Grupy 
ENERGA przez przystąpienie do niniejszego Porozumienia, a nie zależność kapitałową od ENERGA 
SA. Tym samym ewentualne zmiany polegające na połączeniu grup energetycznych nie wpłyną na 
uprawnienia pracownicze płynące z niniejszego porozumienia.   

 
[Art. 1 ust 4]  
 
Zdefiniowano pijecie restrukturyzacji ujmując je szeroko, jako wszystkie zmiany organizacyjno – 

prawne mające wpływ na interesy pracownicze i socjalne pracowników Grupy ENERGA. Tym samym 
zabezpieczenia  pracowników przewidziane w porozumieniu nie są związane wyłącznie z wdrożeniem 
nowego Modelu Grupy ENERGA.  

 
[Art. 26 ust. 3] KP  
 
W porozumieniu zadbano o nadanie mu charakteru  źródła prawa pracy w rozumieniu art. 9 

kodeksu pracy. W tym celu postanowiono, że porozumienie będzie częścią zakładowych układów pracy 
lub regulaminów wynagrodzeń. Pracownicy tym samym nabędą na mocy Porozumienia uprawnienia  
normatywne, na które będą mogli powoływać się bezpośrednio w relacjach z pracodawcą.  

 
 



 
 
[Art. 2,  Art. 2 ust 1 i 3]  
 
Porozumienie jest zawarte dla osób zatrudnionych u Pracodawców będących jego stroną w 

oparciu o umowę o pracę, bez względu na rodzaj tej umowy. Postanowieniami porumienienia objęci są 
wszyscy pracownicy także, ci zatrudnieni u Pracodawców po zawarciu Porozumienia, za wyjątkiem 
postanowień określonych w art. 4 i 8 ust. 1 i 2 Porozumienia. Postanowieniami z art. 4 i 8 ust. 1 i 2 
objęci są tylko pracownicy zatrudnieni w dniu wejścia w życie porozumienia, które dotyczą 
odszkodowań z tytułu wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy, lub odpraw w związku 
rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy.    
 
            [Art. 2 ust 2] 
 

Podmiotowe ograniczenie Porozumienia dotyczy pracowników kierujących jednoosobowo 
zakładem pracy i ich zastępców (DGO), pracowników wchodzących w skład organu kolegialnego 
zarządzającego zakładem pracy (zarządy spółek), pracowników zatrudnionych na stanowisku głównego 
księgowego. Wyłączenie ww. osób z kręgu uprawnionych na podstawie porozumienia jest wynikiem 
przyjęcia Porozumieniu zasad prawa układowego, którym zgodnie z kodeksem pracy nie mogą być 
objęci ww. pracownicy.  

 
[Art. 1 ust 9]  
 
Powyższe wiąże się także ze zdefiniowaniem na potrzeby niniejszego porozumienia „stażu 

pracy” jako stażu zatrudnienia u Pracodawców i w Grupie ENERGA, którym jest staż pracy u stron 
niniejszego, ich poprzedników i następców prawnych. Zgodnie z Porozumieniem stażu pracy do 
zatrudnienia w tzw. branży energetycznej w rozumieniu PUZP.  
 
            [Art. 2 ust 4] 
 

Zgodnie z porozumieniem zmiana pracodawcy w grupie dokonana z inicjatywy pracownika nie 
pozbawia go uprawnień wynikających z niniejszego porozumienia. W praktyce dotyczyć to będzie tzw. 
porozumień trójstronnych na mocy, których pracownik dokona rozwiązania za porozumieniem stron 
stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą a nawiąże stosunek pracy z innym podmiotem 
należącym do Grupy ENERGA.  
 

[Art. 3, Art. 5,  6 ust  2 i 3] 
 
Porozumienie zawiera rozwiązania sprzyjające stabilizacji stosunku pracy przyjmując 

rozwiązania zarówno w zakresie zbiorowego jak i indywidualnego prawa pracy.  
 
W zakresie indywidualnego prawa pracy, podobnie jak Umowa Społeczna Porozumienie nie 

zawiera zakazu wypowiadania stosunków pracy. Porozumienie nie zawiera jednak zastosowanego w 
Umowie Społecznej rozwiązania polegającego na koncepcji powszechnej ochrony stosunku pracy.  
Umowa Społeczna przewidywała, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszej Umowie 
obowiązek zapłaty przez Pracodawcę odszkodowania na rzecz zwalnianego pracownika bez względu 
na przyczynę lub zasadność rozwiązania umowy o pracę.  

Obecne Porozumienie ogranicza się wyłącznie do sytuacji bezzasadnego lub niezgodnego z 
prawem rozwiązania umowy o prace lub rozwiązania umowy o pracę z przyczyn dotyczących 
pracodawcy. Porozumienie w swym załażeniu po pierwsze ma wzmocnić pozycję pracowników poprzez 
zastosowanie powiększonych w stosunku do przyjętych w kodeksie pracy wartości odszkodowań 
związanych z niezgodnym z prawem doprowadzeniem do rozwiązania stosunku pracy, przy czym 



rozwiązanie to jest ograniczone podmiotowo i dotyczy wyłącznie pracowników zatrudnionych w dacie 
wejścia w życie porozumienia.  Porozumienie tym samym nie ogranicza Pracodawców w zakresie 
możliwości wypowiadania umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracownika zarówno w trybie 
zwykłym jaki dyscyplinarnym. Jednakże podejmowane w tym względzie decyzje pracodawców będą 
obciążane większym ryzykiem finansowym w przypadku niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego 
rozwiązania lub wypowiedzenie umowy o pracę. O odszkodowaniu orzekać będzie sąd pracy, o ile 
pracownik złoży odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę.  

Zgodnie z kodeksem pracy przyczyna uzasadniająca rozwiązanie w trybie natychmiastowym 
lub wypowiedzenie stosunku pracy musi być rzeczywista oraz konkretna. W przypadku sporu sądowego 
na pracodawcy spoczywa ciężar udowodnienia okoliczności powodujących podjęcie decyzji o 
rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o pracę oraz wykazania doniosłości prawnej przyczyny dla 
której  pracodawca zdecydował się na rozwiązanie lub wypowiedzenie stosunku pracy. Ponadto 
pracodawca wypowiadając umowę o pracę musi spełnić szereg wymagań formalnoprawnych takich jak 
forma czynności, konsultacje społeczne, termin oraz spełnienie indywidualnych warunków z uwagi na 
uwarunkowania pracownika (ciąża, wiek przedemerytalny, usprawiedliwiona nieobecność w pracy itp.) 
 
W tym zakresie Porozumienie przewiduje korzystniejsze wartości finansowe odszkodowań za 
niezgodne z prawem lub nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę,  w porównaniu do 
przewidzianych w kodeksie pracy tj. :  
 

1. zwiększone odszkodowania dla pracowników którzy w trybie natychmiastowym rozwiążą 
stosunek pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy  (art. 55 § 11 kodeksu pracy).  

Zgodnie z kodeksem pracy odszkodowanie to przysługuje w wysokości wynagrodzenia za 
okres wypowiedzenia. Porozumienie przewiduje obowiązek wypłaty na rzecz pracownika 
odszkodowania w trzykrotnej wysokości w porównaniu do wartości przewidzianej w kodeksie 
pracy.  
Zważywszy, na to, że odszkodowanie przysługuje w przypadku ciężkiego naruszenia przez 
pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika, odszkodowanie to stanowi 
szczególnego rodzaju zadośćuczynienie w przypadku działań pracodawcy mogących mieć 
cechy dyskryminacji, mobbingu lub naruszenia dóbr osobistych pracownika.  
Odszkodowanie przysługuje o ile rozwiązanie w umowy o pracę przez pracownika w trybie art. 
55 § 11 kodeksu pracy jest uzasadnione. Jest to konsekwencja unormowań art. 611 KP, który 

stanowi, iż w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia 
na podstawie art. 55 § 11, pracodawcy przysługuje roszczenie o odszkodowanie. 
Porozumienie nie wprowadza nowego unormowania, tylko podwyższa odszkodowanie, które 
jest przewidziane w kodeksie pracy,  jeżeli pracownik zdecyduje się na natychmiastowe 
rozwiązanie stosunku pracy  

 

Staż pracy 
 

Kodeks pracy 
odszkodowanie  

Porozumienie 
odszkodowanie 

do 6 m – cy wynagrodzenie za 2 tygodnie wynagrodzenie za 6 tygodni  

od 6 m – cy do 3 lat wynagrodzenie za 1 miesiąc wynagrodzenie za 3 miesiące 

powyżej 3 lat wynagrodzenie za 3 miesiące wynagrodzenie za 9 miesięcy 

 
Zgodnie z art. 55  § 11 KP :  

 

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w § 1 także wtedy, gdy pracodawca 
dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim 
przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres 
wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie 
przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 
okres wypowiedzenia. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgy3damjwhe2dqltqmfyc4mzwgmzdoobtgq


§ 2. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić 
na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Przepis art. 52 § 2 stosuje się 
odpowiednio. 

§ 3. Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn określonych w § 1 i 11 pociąga za sobą skutki, jakie przepisy 
prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.  

 
W praktyce zatem pracownik będzie musiał rozwiązując umowę o pracę podać przyczynę 
rozwiązania umowy, przy czym naruszenia pracodawcy powodujące podjęcie przez pracownika 
decyzji powinny wystąpić w okresie nieprzekraczającym jednego miesiąca od dnia złożenia 
przez pracownika oświadczania o rozwiązaniu umowy o pracę. Naruszenia pracodawcy 
powinny dotyczyć podstawowych obowiązków a zatem powinny być prawnie doniosłe.  
 

Kodeks pracy nie wprowadza definicji legalnej podstawowych obowiązków pracodawcy ani nie 
ustanawia zamkniętego ich katalogu. Dlatego też wyznaczenie zakresu tych obowiązków w 
praktyce może powodować pewne trudności.  

 Katalog obowiązków spoczywających na pracodawcy zawarty w art. 94 KP. Przepis ten 
zawiera jedynie przykładowe wyliczenie obowiązków spoczywających na pracodawcy.  

W doktrynie najczęściej przyjmuje się, że do kategorii podstawowych obowiązków pracodawcy 
należy zaliczyć w szczególności te obowiązki, których powinność wypełnienia wynika z 
podstawowych zasad prawa pracy. W tym kontekście wymienić można: 

a) obowiązek szanowania godności i innych dóbr osobistych pracownika (art. 111 
KP); 

b) obowiązek respektowania równych praw pracowników wypełniających takie same 
obowiązki, co dotyczy w szczególności równego traktowania kobiet i mężczyzn w 
zatrudnieniu (art. 112 KP);  

c) obowiązek przestrzegania zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu, przejawiającej 
się zarówno w sposób bezpośredni, jak i pośredni, a dotyczącej w szczególności 
takich kryteriów, jak: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasa, religia, narodowość, 
przekonania polityczne, przynależność związkowa, pochodzenie etniczne, wyznanie, 
orientacja seksualna, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub 
nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy (art. 113 KP);  

d) obowiązek wypłaty wynagrodzenia za pracę w sposób zgodny z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami (art. 13 KP);  

e) obowiązek zapewnienia pracownikowi możliwości realizacji prawa do 
wypoczynku, który zapewniają przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz 
o urlopach wypoczynkowych (art. 14 KP);  

f) obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków 
pracy (art. 15 KP); czy wreszcie obowiązek ułatwienia pracownikom podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych (art. 17 KP).  

 
 

 

2. Dla pracowników o dziewięcioletnim i dłuższym stażu pracy w Grupie ENERGA Porozumienie 
przyznaje zwiększone, w porównaniu do kodeksu pracy odszkodowanie w przypadku 
wypowiedzenia umowy o pracę, jeżeli pracownik udowodni przed sądem, że wypowiedzenie 
lub rozwiązanie umowy o pracę było niezgodne z prawem lub nieuzasadnione, a sąd  nie 
orzeknie o przywróceniu pracownika do pracy. Odszkodowanie nie obejmuje odprawy w 
przypadku zwolnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy.  Zatem jeżeli pracodawca 
nieprawidłowo przerzuci na pracownika odpowiedzialność za rozwiązanie stosunku pracy, a 



pracownik udowodni, przed sądem iż przyczyny te odnoszą się de facto do Pracodawcy oprócz 
odszkodowania pracownikowi przysługiwać będzie także odprawa.  
Odszkodowanie to wynosi:  

 

Staż pracy 
 

Kodeks pracy Porozumienie 

 
10 lat i więcej,                            

lecz mniej niż 13  
 

 
wynagrodzenie za 3 
miesiące liczone jak 
ekwiwalent za urlop 

wypoczynkowy  
 

 
wynagrodzenie za 6 
miesięcy liczone jak 
ekwiwalent za urlop 

wypoczynkowy  
 

 
13 lat i więcej  

 

 
wynagrodzenie za 3 
miesiące liczone jak 
ekwiwalent za urlop 

wypoczynkowy  
 

 
wynagrodzenie za 9 
miesięcy liczone jak 
ekwiwalent za urlop 

wypoczynkowy  
 

 

3. W przypadku przywrócenia pracownika do pracy, jeżeli pracownik udowodni przed sądem, 
że wypowiedzenie było niezgodne z prawem lub nieuzasadnione Porozumienie przyznaje 
zwiększone, w porównaniu do kodeksu pracy,  wynagrodzenie za okres pozostawia bez 
pracy, jednakże nie większe niż za 8 miesięcy pozostawania bez pacy i nie wyższe niż 
55 000,00 zł brutto. Wysokość wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy  nie jest 
uzależniona od stażu pracy.  Postanowienia nie wyłączają obowiązujących w tym zakresie 
przepisów powszechnie obowiązujących jeżeli są one bardziej korzystne dla pracownika. 
Dotyczy to np. pracowników objętych szczególną ochroną stosunku pracy, dla których przepisy 
przewidują wynagrodzenie za cały okres pozostawania bez pracy. Pracownikom 
przywróconym do pracy nie będzie przysługiwało odszkodowanie ani odprawa.  
 

Staż pracy 
 

Kodeks pracy  
(wypowiedzenie umowy o 

pracę)  

Porozumienie 

do 6 m – cy nie więcej niż za 2 miesiące cały okres pozostawania 
bez pracy max. 8 m – cy 
nie więcej niż 55 000 zł  

od 6 m – cy do 3 lat nie więcej niż za 2 miesiące cały okres pozostawania 
bez pracy max. 8 m – cy 
nie więcej niż 55 000 zł 

powyżej 3 lat nie więcej niż za 1 miesiąc cały okres pozostawania 
bez pracy max. 8 m – cy 
nie więcej niż 55 000 zł 

Staż pracy 
 

Kodeks pracy 
(rozwiązanie w trybie 52 KP) 

Porozumienie 

do 6 m – cy nie mniej niż za 1 m –c  nie 
więcej niż za 3 m- ce 

cały okres pozostawania 
bez pracy max. 8 m – cy 
nie więcej niż 55 000 zł  

od 6 m – cy do 3 lat nie mniej niż za 1 m –c  nie 
więcej niż za 3 m- ce 

cały okres pozostawania 
bez pracy max. 8 m – cy 
nie więcej niż 55 000 zł 

powyżej 3 lat nie mniej niż za 1 m –c  nie 
więcej niż za 3 m- ce 

cały okres pozostawania 
bez pracy max. 8 m – cy 



nie więcej niż 55 000 zł 

 
Ustalając zasady na jakich przysługiwać by miało odszkodowanie miano na uwadze zasady 
występujące w przepisach powszechnie obowiązującego prawa pracy, co ma na celu ułatwienie 
interpretacji zapisów. Z tego też względu Porozumienie odnosi się wprost do konkretnych artykułów 
kodeksu pracy. Ustalając wysokość odszkodowań wzięto natomiast pod uwagę praktykę sądów w 
zakresie zasądzania odszkodowań ze stosunków pracy. Doświadczenie związane ze stosowaniem 
Umowy społecznej wykazało bowiem, że wygórowane odszkodowania podlegają miarkowaniu w 
postępowaniu sądownym co wydłuża postępowanie.  
 

       [Art. 3 ust 1] 
 

Porozumienie przewiduje także rozszerzenie ochrony stosunków pracy pracowników w wieku 
przedemerytalnym dodatkowo o jeden rok w porównaniu do ochrony przewidzianej w kodeksie pracy. 
Pracownikom tym pracodawca nie wypowie umowy o pracę ani warunków pracy i płacy w okresie 5 lat 
do osiągniecia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia im uzyskanie prawa do 
emerytury z osiągnieciem twego wieku.   
       
        [Art.8] 
 

Porozumienie nie wyklucza możliwości rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po 
stronie pracodawcy, przyznaje jednak zwiększone odprawy, jeżeli dojdzie do rozwiązania stosunku 
pracy z tych przyczyn.  

Odprawy w  zwiększonej wysokości przysługują pracownikom, którzy osiągnęli staż pracy w 
Grupie ENENRGA w wysokości 13 lat i więcej. Wysokość takiej odprawy jest naliczana w podwójnej 
wielkości w stosunku do wartości ustawowych.  Natomiast w przypadku stażu pracy powyżej 20 lat w 
trzykrotnej wysokości. Odprawa w zwiększonej wysokości przysługuje niezależnie od tego czy 
zwolnienie miało charakter indywidualny czy grupowy.  
 

Staż pracy 
 

Ustawa o zwolnieniach 
grupowych  

Porozumienie 

13 i więcej lat w GE  < 
niż 20 lat 

za 3 m –ce za 6 m - cy 

20 lat i więcej  Za 3  m –ce  Za 9 m – cy  

 
 
W tym zakresie postanowieniami Porozumienia nie są jednak objęci Pracownicy którzy: 
a) w umowach o pracę mają zagwarantowane korzystniejsze niż wynikające z przepisów 

kodeksu pracy odprawy i okresy wypowiedzenia w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, 
b) zostali zatrudnieni ponownie u Pracodawców Grupy ENENRGA, jeżeli w związku z 

rozwiązaniem umowy o pracę  otrzymali od Pracodawcy korzystniejsze niż wynikające z 
przepisów kodeksu pracy świadczenia związane z rozwiązaniem stosunku pracy bez 
względu na podstawę prawna ich uzyskania (np. Umowa Społeczna, PDO, ZIO, ugoda 
sądowa), 

c) nie przyjęli wypowiedzenia zmieniającego pomimo, że organizacja związkowa 
reprezentująca pracownika wyraziła zgodę na zmianę warunków pracy lub płacy albo 
wypowiedzenie zmieniające nie wymagało uzgodnienia z organizacją związkową 
(wypowiedzenie nie dotyczyło warunków, o których mowa w art. 4 Porozumienia),  

d) podjęli ponowne zatrudnienie w Grupie ENERGA po dacie wejścia w życie Porozumienia 
niezależnie od tego czy byli zatrudnieni w dniu wejścia w życie Porozumienia.  

 



Pracownikom tym przysługiwać będą świadczenia w wysokości wynikającej z tzw. ustawy o 
zwolnieniach grupowych.   
  
       [Art. 4] 
 

Porozumienie jest zawarte dla wszystkich pracowników Grupy ENERGA bez względu na 
przynależność związkową. Oznacza to w szczególności, iż Porozumieniem objęci będą także 
pracownicy należący do związków zawodowych nie będących stroną niniejszego porozumienia.  

Jednakże w  zakresie możliwości zmian niektórych warunków pracy i płacy Porozumienie 
zawiera funkcje ochronne wyłącznie w stosunku do pracowników – członków związku zawodowego 
będącego stroną niniejszego Porozumienia.     
        Postanowienia porozumienia są w tym zakresie wynikiem kompromisu pomiędzy stroną 
pracodawców a stroną związkową. Zapisy Porozumienia ograniczają autonomię pracodawców w 
zakresie zarządzania personalnego, zwiększając ryzyko osobowe. Zgodnie z Porozumieniem 
pracodawca nie może wypowiedzieć warunków pracy lub płacy dla pracownika, jeżeli reprezentująca go 
organizacja związkowa – strona niniejszego Porozumienia złoży w terminie 5 dni zastrzeżenia, a 
zachodzi jedna z niżej wymienionych sytuacji:  

 
a) pracownikowi powierzono pracę wymagającą innych kwalifikacji zawodowych od aktualnie 

posiadanych, chyba, że Pracodawca zapewni ich uzyskanie w wyniku odpowiedniego 
przeszkolenia;  

b) wypowiedzenie zmienia miejsce pracy o oddalone o 50 km od miejsca ustalonego w umowie o 
pracę,  

c) wypowiedzenie powoduje zmniejszenie wynagrodzenia zasadniczego Pracownika poniżej  
średniej stawki  wynagrodzenia wynikającego ze stawek wynagrodzenia  proponowanym nowym 
stanowisku pracy określonych w wewnątrzzakładowych źródłach prawa pracy, chyba że 
wypowiedzenie nastąpi z przyczyn dotyczących Pracownika. Wysokość tak ustalonego 
wynagrodzenia nie może być wyższa niż faktycznie najwyższe wynagrodzenie uzyskiwane przez 
pracowników na tym lub równorzędnym stanowisku;  

d) wskutek wypowiedzenia Pracownikowi powierzono pracę o większym ryzyku zawodowym w 
rozumieniu przepisów prawa pracy, chyba że pracownik posiada wymagane do pracy na danym 
stanowisku kwalifikacje zawodowe i uprawnienia lub pracodawca zapewni ich uzyskanie w 
wyniku odpowiedniego szkolenia. 

 
W przypadku dokonania przez pracodawcę wypowiedzenia warunków pracy lub płacy z 

naruszeniem postanowień, o których mowa powyżej, pracownik może żądać uznania bezskuteczności 
wypowiedzenia zmieniającego albo przywrócenia poprzednich warunków pracy i płacy. Pracownik, 
któremu na skutek nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia warunków pracy, 
zostaną na mocy prawomocnego wyroku sądowego przywrócone dotychczasowe warunki ma prawo do 
odszkodowania za cały okres zatrudnienia w zmienionych warunkach obliczonego jako różnica 
pomiędzy wynagrodzeniem jakie by otrzymywał gdyby mu warunków pracy nie wypowiedziano na 
wynagrodzeniem jakie  w tym czasie otrzymywał, nie dłużej niż za okres 8 miesięcy i jednocześnie w 
wysokości nie wyższej niż 55. 000, 00 zł brutto.  

 
       [Art. 1 ust. 7, 15, 10 ] 

 
Postanowienia dotyczące warunków pracy i płacy obejmują dodatkowo unormowania dotyczące 

miejsca pracy. Zawarcie postanowień dotyczących wskazanej kwestii podyktowane zostało 
występującymi u wielu pracodawców problemami dotyczącymi organizacji pracy oraz czasu pracy. 
Porozumienie definiuje miejsce pracy jako miejsce, w którym Pracownik staje do dyspozycji 
Pracodawcy w celu wykonywania pracy, określone w umowie o pracę.  Zgodnie z porozumieniem 
Pracodawca nie wypowie Pracownikowi warunków pracy lub płacy  w przypadku, gdy reprezentująca 



Pracownika Organizacja Związkowa – Strona Porozumienia w ciągu 5 dni od otrzymania od 
Pracodawcy zawiadomienia o zamiarze wypowiedzenia złoży zastrzeżenia, a zachodzi wypowiedzenie 
zmienia miejsce pracy na oddalone o 50 km. od miejsca pracy ustalonego w umowie o pracę.  

Ponadto Pracodawcy w okresie 12 miesięcy od popisania Porozumienia dokonają weryfikacji 
zawartych w umowach o pracę, regulaminach lub układach zbiorowych pracy, postanowień dotyczących 
miejsca pracy pod kątem oddalenia punktu lub obszaru zaliczanego do miejsca pracy od Zakładu o 
więcej niż 50 km.  Weryfikacja, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie będzie obejmowała przypadków gdy 
rodzaj wykonywanej pracy uzasadnia określenie jako miejsca pracy punktu lub obszaru oddalonego od 
Zakładu o więcej niż 50 km.   O wynikach weryfikacji Pracodawcy powiadomią Organizacje Związkowe.  
Przy czym zakład został zdefiniowany jako miejsce stałej lub zmiennej lokalizacji stanowiska pracy, 
które Pracodawca wyposażył zgodnie z celami i wymogami gospodarczymi oraz wskazał według 
obowiązujących zasad organizacyjnych Pracownikowi lub grupie Pracowników zadania lub czynności 
do realizacji (Spółka, Oddział, Rejon, Posterunek energetyczny). 

Zmiany postanowień umów o pracę, regulaminów lub układów zbiorowych, mające na celu 
określenie miejsca pracy jako punktu lub obszaru oddalonego co najwyżej o 50 km od Zakładu, 
dokonywane będą zgodnie z Kodeksem pracy.  

 
   

      [Art. 6 ust 1] 
 

W zakresie zbiorowego prawa pracy Pracodawcy mają obowiązek przeprowadzenia z 
organizacjami związkowymi konsultacji w zakresie wpływu zmian na prawa i interesy pracowników. 
Jeżeli w wyniku restrukturyzacji dojdzie do przejścia zakładu pracy w trybie art. 231 kodeksu pracy 
Pracodawcy będą  zobowiązani do zwarcia z organizacjami związkowymi porozumienia. Ponadto 
Pracodawcy zadeklarowali, że w wyniku restrukturyzacji nie dojdzie do likwidacji spółek: ENERGA 
Elektrownie Ostrołęka SA, ENERGA Kogeneracja sp. z o.o.,  jak też Oddziałów EOP. Ponadto 
Pracodawcy zadeklarowali, że nie dojdzie do przejścia zakładów pracy poza Grupę ENERGA.  

 
 
        [Art.9] 
 
            Porozumienie zawiera tzw. zobowiązanie  układowe.  Zakładowe prawo pracy powinno 
odpowiadać oczekiwaniom partnerów społecznych, przy  uwzględnieniu zarówno  interesów 
pracowników jak i możliwości pracodawców.  

Pracodawca jako Przedsiębiorca musi reagować na zmiany w otoczeniu gospodarczym. 
Zgodnie z porozumieniem wewnątrzzakładowe prawo pracy w Grupie ENERGA będzie oparte o 
zakładowe układy zbiorowe pracy, co pozwoli na wprowadzanie regulacji wewnątrzzakładowych w 
oparciu o dialog społeczny. Przyjęto, że zmiany w obowiązujących zakładowych układach zbiorowych 
pracy będą dokonywane w sposób zapewniający zachowanie dotychczasowych standardów prawa 
pracy obowiązujący u Pracodawców Grupy ENERGA. Oznacza to zachowanie w układach zbiorowych 
pracy  min. postanowień dotyczących  odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, dodatków 
stażowych. Ponadto Porozumienie zawiera zapewnienie dotyczące zachowanie dotychczasowych 
regulacji układowych prze okres nie krótszy niż 5 lat od wejścia w życie porozumienia oraz zapewnia 
min. 2 letnie okresy przejściowe. Powyższe pozwoli na stabilne wprowadzenie  nowych regulacji 
układowych uwzględniających interesy obu stron stosunku pracy.   

Jednocześnie strony Porozumienia są gotowe na przyjęcie nowych rozwiązań układowych 
wcześniej o ile regulacje te będą pomiędzy stronami uzgodnione przed wskazanymi powyżej okresami.  
 
              
 
 
 



         [Art.11] 
 
W zakresie ochrony zdrowia Porozumienie zawiera postanowienia dotyczące grupowego 

ubezpieczenia zdrowotnego, co ma na celu zachowanie dotychczasowych standardów w zakresie 
świadczeń lekarskich.  

 Dodatkowe rozwiązania zostały przyjęte w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy .W tym 
zakresie Porozumienie zawiera sankcje ekonomiczne pod postacią zwiększenia świadczeń dla 
pracowników i ich rodzin w przypadku zaistnienia wypadków przy pracy.  Przyjęto między innymi 
następujące rozwiązania :  

a) zapewnienie miejsca pracy dla pracowników, którzy ulegli wypadkom przy pracy lub nabyli 
chorobę zawodową, 

b) w przypadku śmierci pracownika w związku z wypadkiem przy pracy pracodawca będzie 
zobowiązany do pokrycia kosztów pogrzebu, wypłaty dla rodziny  zmarłego dodatkowej 
odprawy, wypłaty świadczeń pieniężnych  dla małoletnich dzieci, zapewnienie pracy dla członka 
rodziny zmarłego,.  

c) w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową  lub chorobą zawodową 
– pracodawcy zapewnią pracownikowi miejsce pracy odpowiednie ze względu na jego stan 
zdrowia i zapewnią stosowne przeszkolenie.  

 
 [Art.22, 23, 24,25] 

 
Ponadto Porozumienie zawiera postanowienia dotyczące, jako powszechne i oparte na jednolitych 

standardach  dla wszystkich pracodawców Grupy rozwiązania dotyczące:  
a) podwyższenia odpisu podstawowego na ZFŚŚ do jego dwukrotności przy równoczesnym 

dopuszczeniu jego podwyższenia na wniosek organizacji związkowych, 
b) wspieranie przez pracodawców działalności kas zapomogowo – pożyczkowych, 
c) zapewnienie jako wolnego od pracy święta branżowego – „Dzień Energetyka”,  
d) świadczenia z okazji świąt wielkiej Nocy, dnia Energetyka oraz Bożego Narodzenia,  
e) prowadzenie pracowniczych programów emerytalnych.  

 
Wprowadzenie wskazanej regulacji jest konieczne z uwag na objęcie porozumieniem pracodawców 

powstałych w Grupie ENERGA wskutek restrukturyzacji przeprowadzonej w latach 2008 – 2015 (np.             
EObrót, ECUW, ETOO, EITI, ESerwis) Pracodawcy ci nie posiadają układów zbiorowych pracy, a 
wewnątrzzakładowe prawo pracy oparte jest w u tych pracodawców regulaminy wynagrodzeń i 
porozumienia zawierane w trybie art. 261 ustawy o związkach zawodowych. Wygaśniecie Umowy 
Społecznej powoduje konieczność powołania podstawy prawnej dla utrzymania u ww.  pracodawców 
wskazanych świadczeń.  Porozumienie uwzględnia możliwości finansowe wszystkich pracodawców 
Grupy ENERGA przy założeniu zachowania dotychczasowych rozwiązań układowych jeżeli są one 
korzystniejsze u danego pracodawcy. Ponadto Porozumienie nie   ogranicza możliwości przyjęcia 
bardziej korzystnych rozwiązań u poszczególnych pracodawców jeżeli pozwolą na to warunki 
finansowe.  

 
 

[Art. 16, 17, 18, 19, 20, 21] 
 

W porozumieniu zagwarantowano szereg uprawnień sprzyjających wzmocnieniu działalności związkowej. 
Uprawnienia dotyczą zarówno zasad  prowadzenia dialogu społecznego w Grupie ENERGA, jak i warunków 
organizacyjnych, biurowych i finansowych prowadzenia działalności związkowej.  

 
INFORMACJĘ OPRACOWANO  

w KANCELARII RADCÓW PRAWNYCH  


