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Toruń, dn. 14.01.2021 r. 

 

 

Notatka ze spotkania Zarządu ENERGA-OPERATOR SA z MKK NSZZ „Solidarność” 

które odbyło się w dniu 14.01.2021 r. 

(w formie wideokonferencji) 

 

Uczestnicy spotkania: 

Alicja Barbara Klimiuk – Prezes Zarządu 

Wiesław Jasiński – Wiceprezes Zarządu 

Krzysztof Bortkiewicz – Wiceprezes Zarządu 

Michał Roman  – Dyrektor Pionu Zarządzania Majątkiem Sieciowym 

Natalia Zalewska – Dyrektor Pionu Spraw Korporacyjnych i Zasobów Organizacyjnych 

Ewa Sikora  - Dyrektor Pionu Usług Dystrybucyjnych 

Roman Rutkowski – „Solidarność” Kalisz 

Bronisław Sak  –  „Solidarność” Koszalin 

Bogdan Grzybowski – „Solidarność” Olsztyn 

Sławomir Wojtyna – „Solidarność” Elbląg 

Rafał Splettstoehser – „Solidarność” Słupsk 

Paweł Brodziński – „Solidarność” Toruń 

 

1.  „Solidarność” na podstawie pozyskanych informacji o stanie zatrudnienia w Oddziałach ENOP 

w latach 2019-2021 r. który ulega zmniejszeniu, zwróciła uwagę, że procesy zwiększające 

zakresy obowiązków na stanowiskach pracy (oraz dalsze ograniczanie zatrudnienia) są dużym 

obciążeniem dla pracowników i mogą spowodować zakłócenie realizacji procesów.  

2. Powyższa polityka zatrudnienia może doprowadzić do sytuacji, że odtwarzając stanowiska 

techniczne (przy zmniejszającej się łącznej liczbie pracowników) zajdzie konieczność 

zmniejszania zatrudnienia w back office (m.in. Wydziały Kontrolingu, Kadr i Administracji). 

Obecnie trwa mapowanie (weryfikacja zakresu obowiązków z opisem wykonywanych 

czynności) stanowisk pracy w ww. Wydziałach Operatora. 

3. Poruszony został temat „zarządzania wiekiem” – takiego prowadzenia polityki zatrudnienia, 

aby zapewnić ciągłość działania przedsiębiorstwa (m.in. zatrudnianie „na zakładkę”). 

Zawnioskowaliśmy o przedstawienie danych dot. struktury wiekowej pracowników Grupy  

w rozbiciu na stanowiska pracy i lokalizacje. Występują coraz większe trudności  

z zatrudnianiem pracowników na stanowiska techniczne, przy obecnie proponowanej 

wysokości wynagrodzenia. 

4. „Solidarność” odniosła się do weryfikacji czasów referencyjnych, która nie może wywoływać 

presji czasowej na elektromonterach, co może powodować naruszenie przepisów BHP. 
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W odpowiedzi Prezes Krzysztof Bortkiewicz poinformował, że czasy referencyjne mają służyć 

do planowania czasu pracy oraz analiz. 

5. „Solidarność” wyraziła zaniepokojenie zwiększającym się zatrudnieniem w centralach Spółek, 

podczas gdy ilość etatów w Oddziałach ulega zmniejszeniu i dalej ma być zmniejszana. 

6. „Solidarność” zaproponowała zorganizowanie w najbliższym terminie spotkania  

dot. problematyki TOO z Dyrektor Pionu Usług Dystrybucyjnych Panią Ewą Sikorą. 

7. Prezes Barbara Klimiuk poinformowała, że prace nad nową strukturą organizacyjną w ENOP 

nie są prowadzone. 

8. „Solidarność” zaapelowała o sporządzanie notatek z każdego spotkania, a poruszana  

w ich trakcie problematyka będzie niezwłocznie rozwiązywana. 

9. „Solidarność” zaproponowała zorganizowanie spotkania dot. problematyki monitoringu 

(wizyjny, tel. komórkowe – aplikacja MDM, gps, monitoring poczty email, itp.). Strony 

uzgodniły, że spotkanie takie w najbliższym terminie się odbędzie.  

10. Poruszono problemy wynikające z umowy z Centrum Medyczne Medica. 

11. „Solidarność” zaapelowała o przyspieszenie terminów szczepień przeciw COVID-19  

dla pracowników ENOP (mających bezpośredni kontakt z odbiorcami oraz personelu 

krytycznego). Zarząd poinformował, że ENOP wystąpiła już z takim wnioskiem. 

12. „Solidarność” nawiązała do toczących się rozmów płacowych w Oddziałach, zwracając uwagę 

na to, że szablon porozumienia płacowego (ws. rozdysponowania środków przeznaczonych  

na wzrost wynagrodzeń w 2021), zaproponowany przez Centralę ENOP, zawiera zapisy 

sprzeczne z Porozumieniem 18/09/2017, które są nie do zaakceptowania przez Związki 

Zawodowe (m.in. podwójne karanie pracowników i zaspokojenie oczekiwań ZZ dot. wzrostu 

wynagrodzeń (§3)). 


