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Szanowni Państwo,  

 

Od kilku miesięcy MKK NSZZ „Solidarność” przy Grupie ENERGA (dalej zwane MKK)  

podejmuje działania mające na celu otwarcie dialogu społecznego w istotnych dla pracowników 

Grupy problemach. W naszej ocenie działania te są jednak ignorowane przez Zarząd czego wyrazem 

jest między innymi brak odpowiedzi na złożone pisma przez MKK, tj. pismo z dnia 30 czerwca 2016  

w sprawie przyznania Zakładowym Funduszom Świadczeń Socjalnych rekompensaty za utracony 

majątek  socjalny, pismo z dnia 29 czerwca 2016, w którym podniesiono kwestie problemów przed, 

którymi staje spółka ENERGA Kogeneracja oraz pismo z dnia 18 lipca 2016 dotyczące formuły i 

celu dalszego funkcjonowania w Grupie spółki ENERGA Techniczna Obsługa Odbiorców sp. z o.o. 

W żadnej z ww. spraw, pomimo upływu kilku tygodni od złożenia pism, Zarząd nie udzielił 

związkom zawodowym do dnia dzisiejszego odpowiedzi. W toku wcześniej odbywanych w 

bieżącym roku, licznych spotkań partnerów społecznych, związki zawodowe wielokrotnie 

przedstawiały augmenty dotyczące przedstawionych w ww. pismach problemów i propozycje ich 

rozwiązania. Jednakże strona pracodawców nie podjęła w tych kwestiach konstruktywnego dialogu. 

Przeciwnie, odnosimy wrażenie, iż sposób prowadzenia dialogu społecznego ma charakter pozorny i 

zmierza wyłącznie do tzw. „działania na zwłokę”. Powyższe wpłynęło na decyzję pisemnego 

przedstawienia oczekiwań strony związkowej. Stwierdzamy jednak z najwyższym zawodem, iż 

Zarząd, w którego składzie znajdują się członkowie delegowani do dialogu społecznego nie znalazł 

czasu na zajęcie w niniejszych sprawach merytorycznego stanowiska.  

W ocenie związków zawodowych pomimo upływu kilku miesięcy od objęcia funkcji Zarząd 

nie podjął żadnych konstruktywnych działań, które wskazywałyby na zamiar weryfikacji i niwelacji 

skutków przeprowadzonego przez ich poprzedników procesów restrukturyzacyjnych. Przeciwnie 

działania Zarządu wskazują na zamiar utrwalania dotychczasowych kierunków restrukturyzacyjnych 

i tworzenie dodatkowych stanowisk w Zarządach Spółek. Wzbudza to szczególną dezaprobatę 

związków zawodowych zwłaszcza, gdy dotyczy to kwestii wdrożonego przez poprzednią ekipę 

outsourcingu wewnętrznego, który ze względu na jego koszty i organizację pracy wielokrotnie już 

był przez związki zawodowe oceniany negatywnie. Dotyczy to także, szkodliwej dla Grupy 

likwidacji dotychczasowych obszarów działalności lub nieefektywności we współpracy ze spółkami 

wykonawczymi.  

Przyjęta przez poprzednie zarządy Grupy strategia restrukturyzacyjna doprowadziła do 

chaosu w wewnątrzzakładowym prawie pracy, co osłabia jej sytuację wewnętrzną oraz rzutuje na 

współpracę z interesariuszami. Nie ukrywamy, iż nasze oczekiwania wobec obecnej ekipy dotyczyły 
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uporządkowania struktury pracodawców ze szczególnym nakierowaniem na problemy organizacji 

pracy, warunków bhp i unormowań normatywnych prawa pracy.  Dotychczasowa postawa Zarządu 

nie pozwala jednak przypuszczać aby sprostał temu wyzwaniu. Jesteśmy rozczarowani 

ujawniającym się brakom w merytorycznych dyskusjach, nie dostrzegamy też żadnej koncepcji lub 

decyzyjności w działaniach Zarządu.  

 

Kontynuowanie przez zarządy Grupy Energa lekceważącego stosunku do strony społecznej  

zmusi nas do zmiany, dotychczas partnerskich  i wyrozumiałych relacji ze stroną pracodawców co w 

konsekwencji może doprowadzić do zaostrzenia wzajemnych relacji czego w trosce o dobry 

wizerunek Energii oraz  nasze miejsca pracy chcielibyśmy uniknąć. O zaistniałych sytuacjach MKK 

informowało również w piśmie z dnia 10 maja 2016 Panią Premier Rzeczpospolitej Polskiej Beatę 

Szydło.  

W tej sytuacji zwracamy się niniejszym pismem o pilne zajęcie przez Zarząd stanowiska w 

odniesieniu do zgłaszanych problemów, zapewniając ze swej strony gotowość podjęcia dialogu 

społecznego.  

 

 

 
 

Do wiadomości:  
1. Minister Energii,  Plac Trzech Krzyży 3/5,  00-507 Warszawa  

2. Energa-Operator SA ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk 

3. Energa Wytwarzanie SA,  Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, 

4.  Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”,  ul. Floriana 7 , 40-286 Katowice 

5. Krajowa Sekcja Energetyki NSZZ „Solidarność”,  ul. Floriana 7 , 40-286 Katowice 

                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

 


