
29.04.2021 r. 

 

Komunikat 

 

Koleżanki i koledzy, 

21 września 2020 r. został wypowiedziany w ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku 

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP).  

W miejsce wypowiedzianego ZUZP Pracodawca zaproponował wprowadzenie nowego 

Układu opartego o zapisy Układu obowiązującego w PKN OLREN. Dążenie właściciela jest takie 

aby takie same rozwiązania wprowadzić we wszystkich Oddziałach ENOP. Układ  

ten nie zawiera elementów dotyczących branży energetycznej i niemal w całości jest 

przeniesieniem zapisów Kodeksu Pracy. 

W toku prowadzonych negocjacji (w trybie sporu zbiorowego) Pracodawca  

nie wykazywał woli porozumienia na zasadzie zbliżenia stanowisk. Propozycje składane 

dotychczas przez Organizacje Związkowe nie były brane pod uwagę przez Pracodawcę.  

W związku z brakiem możliwości zbliżenia stanowisk, Organizacje Związkowe 

doprowadziły do obecności na negocjacjach przedstawiciela właściciela (PKN OLREN). 

Po proteście w dniu 26.04.2021 r., wspieranym przez pracowników innych Oddziałów 

ENOP, który odbył się w formie Wielkiego Zjazdu Miłośników Energetyki przed siedzibą PKN 

ORLEN w Płocku, Pracodawca po raz pierwszy przedstawił na piśmie propozycje, które  

w pewnym stopniu wyszły na przeciw oczekiwaniom strony społecznej. Uwzględniają one 

częściowo specyfikę branży energetycznej, ale w dalszym ciągu są niewystarczające  

i nie do zaakceptowania przez stronę społeczną ze względu na zbyt duże różnice pomiędzy 

standardami obowiązującymi w Oddziałach ENOP, a propozycją Pracodawcy (dot. to m.in. 

dodatku za pełnienie dyżuru domowego, nagrody rocznej, dodatku stażowego, nagrody 

jubileuszowej, odprawy emerytalnej i premii). 

Kolejne negocjacje nad ZUZP ENOP Oddział w Płocku odbędą się 10 maja 2021 r. 

Dodatkowo informujemy, że w wyniku przeprowadzonych pozorowanych konsultacji 

nad zmianami struktury organizacyjnej ENOP u Pracodawców z Organizacjami Związkowymi 

(przy udziale Zarządu ENOP), pojawiło się wiele niejasności i pytań mających związek  

z utrzymaniem miejsc pracy. Zostało to wyartykułowane w pismach skierowanych przez 

Organizacje Związkowe do poszczególnych Pracodawców, Rady Nadzorczej, Zarządu ENSA  

i Zarządu ENOP. Pisma te, mimo wagi problemów które poruszają, w dalszym ciągu pozostają 

bez rzeczowej odpowiedzi.  

W ocenie Organizacji Związkowych taka postawa przeczy idei prowadzenia dialogu 

społecznego w dobrej wierze. 

 


