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Szanowni Państwo,  
 

W dniu 14 listopada 2017 r. na spotkaniu plenarnym z udziałem przedstawicieli Pracodawców 
oraz Przedstawicieli Organizacji Związkowych zaprezentowano stronie związkowej założenia do 
nowego Modelu Grupy ENERGA.  
Zgodne z przedstawioną prezentacją planuje się min. zmiany zasad funkcjonowania w Grupie 
ENERGA spółki ENERGA - OPERATOR Logistyka sp. z o.o. 
Spółka ta, zgodnie z zaprezentowanym projektem ma przejąć zadania skoncentrowane obecnie w 
Oddziałach i Centrali ENERGA – OPERATOR SA, oraz pozostałych spółkach Grupy ENERGA, a co za tym 
idzie ma przejąć pracowników zatrudnionych w tych podmiotach gospodarczych, przy zastosowaniu 
trybu z art. 231 KP.    
 

Przedstawione w toku spotkania informacje na temat przedmiotowego procesu wzbudzają 
szereg wątpliwości Organizacji Związkowych NSZZ „Solidarność” wymienionych poniżej a działających 
w Grupie ENERGA.  
 

W pierwszej kolejności zauważamy, że zakładany model  funkcjonowania spółki ENERGA - 
OPERATOR Logistyka sp. z o.o. oparty będzie na znanym nam już systemie outsourcingu 
pracowniczego.     W wyniku restrukturyzacji w naszej ocenie powstanie spółka o kształcie zbliżonym 
do dzisiejszej ENERGA CUW sp. z o.o.  Jak wiemy działalność ww. Spółki w dłuższej perspektywie nie 
przyniosła pożądanych dla Grupy ENERGA rezultatów i przewiduje się w przyszłości ograniczenie jej 
kompetencji a może nawet likwidację. Powyższe uprawnia nas do obawy, że także spółka ENERGA - 
OPERATOR Logistyka Sp. z o.o. powieli negatywne,  znane nam już wzorce np. EOiS. Skutkować to 
będzie wydłużeniem procesów zakupowych, rozmyciem odpowiedzialności, a w konsekwencji odbije 
się na jakości świadczonych usług i wizerunku spółek Grupy ENERGA.  Z doświadczenia wiemy, że 
wywołuje to także negatywne konsekwencje także w sferze pracowniczej. Zwiększa się ilość 
powielanych czynności, powoduje konflikty, podwyższa się poziom stresu. W konsekwencji dochodzi 
do restrukturyzacji zatrudnienia i zwolnień pracowników, co ma stanowić remedium na problemy 
organizacyjne. Ponadto spółka będzie finansowana przez pozostałe podmioty gospodarcze grupy, co 
oznacza, zahamowanie wzrostu wynagrodzeń pracowników tej spółki. W tego typu spółkach 
wynagrodzenia pracowników postrzegane są jako koszt realizacji statutowej działalności podmiotów 
korzystających z usług Spółki. Argumenty dotyczące braku możliwości wzrostu wynagrodzeń w 
obecnie funkcjonujących tego typu spółkach (np. ECUW, EITE,) podnoszone były w toku obecnych 
negocjacji dotyczących wzrostu wynagrodzeń na 2018 r., dlatego mamy aktualny pogląd w tej 
sprawie.  

 
Wdrożenie modelu powieli w sferze pracowniczej negatywne wzorce z ubiegłych 

restrukturyzacji. Przykładowo pracownicy Centrali oraz Oddziałów ENERGA – OPERATOR SA posiadają  
istotnie wyższe wynagrodzenia niż obecni pracownicy ENERGA - OPERATOR Logistyka sp. z o.o.  Tym 
samym w wyniku wdrożenia modelu dojdzie ponownie do konfliktów na tle równego traktowania 
pracowników w zakresie wynagrodzeń. Problem ten, jego skala oraz możliwość  i sposób jego 



rozwiązania nie został w ogóle przez Przedstawicieli pracodawców przeanalizowany. Obawiamy się 
zatem, że proces ten może w zakamuflowany sposób zmierzać do obniżenia wynagrodzeń dla tej 
części przyszłej załogi ENERGA - OPERATOR Logistyka sp. z o.o., która będzie zatrudniona w spółce w 
oparciu o tryb 231KP. Zważywszy, że obecnie Porozumienie zborowe zawarte w dniu 18 września 
2017 r. nie zawiera gwarancji zatrudnienia oraz gwarancji zachowania warunków pracy i płacy 
restrukturyzacja być może spowoduje zagrożenie dla utrzymania dotychczasowego poziomu 
wynagrodzeń przejmowanych pracowników. Ponadto w ENERGA - OPERATOR Logistyka sp. z o.o.  
dojdzie do funkcjonowania wielu regulacji płacowych opartych o układy zbiorowe pracy. Proces ten 
wywoła chaos w zakresie wewnątrzzakładowego prawa pracy.  
 

Z tych wszystkich względów Organizacje Związkowe NSZZ „Solidarność” wymienione 
poniżej a działające w Grupie ENERGA negatywnie opiniują niniejszy projekt i wnoszą o 
wstrzymanie jego realizacji.  

 
 

                                                                                                             Z poważaniem                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                 Organizacje Związkowe 

1. Międzyzakładowa Komisja Związkowa NSZZ „Solidarność” przy Energa Operator SA 

Oddział w Koszalinie 

2. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ  „Solidarność” przy Energa Operator 

SA Oddział w Płocku 

3. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ  „Solidarność” przy Energa Operator 

SA Oddział w Olsztynie 

4. Komisja Międzyzakładowa  NSZZ  „Solidarność” przy Energa Operator SA Oddział 

Toruń 

5. OP NSZZ „Solidarność” przy Energa Operator SA Oddział w Koszalinie z siedzibą w 

Słupsku  

6. OP NSZZ „Solidarność” przy Energa Operator SA Oddział w Olsztynie z siedzibą w 

Elblągu  

7. OM NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze w Energa Elektrownie Ostrołęka SA 

 

 
Do wiadomości: 

Rada Nadzorcza ENERGA SA 

 


