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02.03.2021. 

 

Notatka ze spotkania ENERGA SA z MKK NSZZ „Solidarność” 
które odbyło się w dniu 02.03.2021 r.  

(w formie stacjonarnej) 

 

1. Omówiona została kwestia porozumień płacowych na 2021 r. „Solidarność” (nawiązując do pisma 

z dnia 28.01.2021 r. przesłanego do Prezesa PKN ORLEN Daniela Obajtka, Prezesa ENERGA SA Jacka 

Golińskiego oraz Prezes ENERGA-OPERATOR SA Alicji Barbary Klimiuk) zawnioskowała o usunięcie 

z treści porozumień płacowych na 2021, punktu dot. pracowników mających niezatarte kary 

porządkowe, co doprowadzi do zbliżenia stanowisk Strony społecznej i Pracodawców, a w efekcie 

do podpisania porozumień płacowych i podwyższenia wynagrodzenia pracowników ENOP.  

W odpowiedzi otrzymaliśmy zapewnienie, że usunięcie powyższych zapisów zostanie 

zarekomendowane pracodawcom w Grupie, w imię podtrzymania dialogu społecznego w dobrej 

wierze. 

2. „Solidarność” zawnioskowała o odłożenie w czasie otwarcia Punktów Obsługi Przyłączeń (POP),  

ze względu na pogarszającą się sytuację pandemiczną oraz na duże obciążenie pracą pracowników 

obszaru przyłączeń. 

3. „Solidarność” zawnioskowała o interwencję u dostawcy usług medycznych (Medica)  

ws. umawiania pracowników ENOP na badania medycyny pracy do przychodni 

przyporządkowanych wg kodu pocztowego zamieszkania pracownika, co skutkuje tym,  

że są lokalizacje z których pracownicy będą zmuszeni dojeżdżać na badania ok. 60 km w jedną 

stronę (np. pracownicy Rejonu Rypin przyporządkowani do przychodni we Włocławku). Poruszono 

również sprawę umawiania badań medycyny pracy na konkretny dzień dla danego pracownika – 

obecnie nie ma takiej możliwości. 

4. „Solidarność” zwróciła uwagę na problemy wynikające ze zmniejszających się stanów zatrudnienia 

w Oddziałach ENOP, problemy z pozyskiwaniem nowych pracowników oraz zatrudnianiem  

na tzw. „zakładkę” za pracowników odchodzących na emeryturę. „Solidarność” zwróciła uwagę  

na brak spójnej polityki zatrudnienia w ENOP, m.in. dot. procesu rekrutacji, przedłużania umów 

oraz braku komunikacji pomiędzy centralą ENERGA SA, centralą ENERGA-OPERATOR,  

a pracodawcami w Grupie ENERGA.  

5. „Solidarność” zawnioskowała aby odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) 

uwzględniał kwoty przeznaczone, jak co roku, dla emerytów. 

6. „Solidarność” wobec narastającego impasu w negocjacjach dot. ZUZP Płock, zaapelowała  

o wsparcie tych negocjacji, w celu polubownego rozwiązania sporu pomiędzy stronami. 


