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Przedstawiona w dniu 12 listopada 2020 roku, przez firmę doradczą 

prezentacja modelu integracji Grupy ENERGA z PKN ORLEN, wzbudza u strony 

związkowej nie tylko wiele zastrzeżeń i wątpliwości, ale prowadzi do wniosku,  

że przygotowana jest bez uwzględnienia obowiązującego w Grupie ENERGA 

zbiorowego prawa pracy. 

Porozumienie zbiorowe z dnia 18 września 2017 roku, zawarte w Sprawie 

Zabezpieczenia Praw Pracowniczych, Socjalnych i Związkowych dla Pracowników 

Grupy  (dalej Porozumienie 18/09/2017), jest nadal obowiązującym porozumieniem 

zbiorowym prawa pracy i wiąże Pracodawców, którzy je podpisali, pomimo zmiany 

struktury właścicielskiej Grupy ENERGA. PKN ORLEN, jako nowy właściciel Grupy 

ENERGA, powinien przy podejmowaniu decyzji skutkujących zmianami 

restrukturyzacyjnymi, działać w ramach niniejszego Porozumienia. Finalne działania 

restrukturyzacyjne muszą być realizowane przez Pracodawców będących stronami 

Porozumienia 18/09/2017, a zatem nie mogą prowadzić do jego naruszenia.  

Porozumienie 18/09/2017 zostało zawarte celem zbudowania warunków 

pracy opartych na zasadach zaufania i współdziałania pomiędzy Pracodawcami  

i Pracownikami oraz reprezentującymi ich organizacjami związkowymi w Grupie 

ENERGA. Dlatego nie zgadzamy się na arbitralne przedstawianie rozwiązań 

restrukturyzacyjnych, które skutkować będą dla pracowników istotnymi zmianami 

tych warunków, bez wcześniejszych konsultacji z organizacjami związkowymi. 

Zgodnie z postanowieniami Porozumienia 18/09/2017, restrukturyzacja  

nie może spowodować naruszenia integralności Grupy ENERGA. Wynika to z treści 

zapisów art. 6 i 7, które nakazują aby restrukturyzacja nie spowodowała likwidacji 

Pracodawców Grupy ENERGA, oraz aby w jej efekcie nie doszło do przejścia 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Pracodawcę nie wchodzącego w skład 

Grupy ENERGA. Zgodnie z zapisem zawartym w art. 1 pkt. 2  Grupę ENERGA tworzą, 

Pracodawcy będący stroną niniejszego porozumienia oraz ich następcy prawni. 



Porozumienie 18/09/2017, posługuje się tym samym pojęciem Grupy ENERGA jako 

nazwy własnej, zdefiniowanej jako grupa podmiotów gospodarczych, które są 

sygnatariuszami Porozumienia 18/09/2017.  

Ponadto jeżeli w wyniku restrukturyzacji nastąpi przejście zakładu pracy  

lub jego części na innego Pracodawcę, niezależnie od tego czy jest on stroną 

niniejszego porozumienia, dotychczasowy i nowy Pracodawca zawrą z organizacjami 

związkowymi porozumienie, o którym mowa w art. 261 Ustawy o związkach 

zawodowych, w którym zaakceptowane zostaną przez nowego Pracodawcę  

i organizacje związkowe, wszystkie warunki zatrudnienia przejmowanych 

Pracowników występujące w ich stosunkach pracy w dacie przejścia.  

Zważywszy na powyższe oczekujemy, aby wszelkie projekty restrukturyzacyjne 

jeszcze na etapie koncepcji, a zatem przed procesem ich skierowania do realizacji były 

konsultowane z organizacjami związkowymi celem wiążącego ustalenia społecznych 

skutków restrukturyzacji. Jak niejednokrotnie usłyszeliśmy w toku spotkania, które 

miało miejsce w dniu 12 listopada 2020 roku, firma doradcza przygotowująca 

założenia modelu restrukturyzacyjnego nowej grupy kapitałowej nie dokonała analizy 

w obszarze pracowniczym. Przedstawiona na spotkaniu prezentacja skupiała  

się na core biznesie, nie biorąc pod uwagę względów społecznych. 

Celem Porozumienia 18/09/2017 jest urzeczywistnienie takich wartości, jak 

odpowiedzialny rozwój oraz wiarygodność i bezpieczeństwo, co powinno mieć realny 

wyraz w zapewnieniu pracownikom poczucia stabilizacji ich zatrudnienia oraz 

warunków pracy i płacy. Niestety w przekazie z dnia 12 listopada 2020 roku,  

nie zaprezentowano w tym zakresie żadnych informacji, założeń lub propozycji. 

Zważywszy na powyższe w tym miejscu oznajmiamy, iż strona związkowa nie 

akceptuje procesów restrukturyzacyjnych, których efektem będzie likwidacja miejsc 

pracy, sprzedaż spółek, pogorszenie warunków pracy, obniżenie wynagrodzenia 

pracowników oraz utrata przez pracowników ich uprawnień układowych. 

Dlatego MKK NSZZ „Solidarność” przy Grupie Energa wnosi o niezwłoczne 

spotkanie z Panem celem omówienia i wyjaśnienia wszelkich kwestii, które miałyby 

poróżnić Pracodawców ze stroną społeczną. 
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