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Katowice 04 wrzesień 2015 r. 

 
STANOWISKO 

Sekcji Zakładów Energetycznych 
Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków 

w sprawie pikiety organizacji związkowych 
przed siedzibą Zarządu TAURON PE SA 
w dniu 04 września 2015 r. w Katowicach. 

 
 

Szanowni Państwo! 
 

Dzisiejsza pikieta jest wyłącznie wyrazem determinacji 
i niezadowolenia pracowników Grupy TAURON wobec ignorowania i braku 
realizacji przez Zarządy Spółek postulatów strony społecznej. Postulatów 
w obronie miejsc pracy, ograniczenia działań restrukturyzacyjnych skutkujących 
redukcją zatrudnienia, wzrostu płac uzasadnionego dobrymi wynikami spółek, 
jak również tego co jest podstawą - rzetelnego dialogu społecznego. Niestety, 
z identyczną sytuacją mamy do czynienia w całej branży energetycznej. 

Związki zawodowe nie mogą zgodzić się z sytuacją, w której fala zmian 
organizacyjnych, tak w grupie jak i w branży, nie zawsze uzasadnionych, 
permanentnie pomija ochronę interesów pracowników. Nieprzestrzeganie przez 
pracodawców zawartych zgodnie z prawem pracy Umów społecznych, brak 
dialogu społecznego i irracjonalne decyzje związane z nadmierną 
restrukturyzacją, bez wątpienia prowadzą do braku transparentności, stanu 
niepewności i w konsekwencji napiętej sytuacji społecznej we wszystkich 
merytorycznych obszarach Grupy Kapitałowej. 

Nie po raz pierwszy przypominamy, że nie można korzystać ze swoich 
uprawnień wynikających z prawa handlowego i stawiać je ponad prawem pracy. 
W tym celu, konieczne jest poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań na drodze 
dialogu i współpracy między stronami, których efektem będzie zabezpieczenie 
interesu państwa, firm oraz ochrony praw pracowniczych, dla dobra wszystkich 
stron. 

Zamiast dialogu społecznego, normą stała się dyskredytacja organizacji 
związkowych na forum ogólnokrajowym jako priorytet w osiągnięciu celu przez 
autorów zmian w gospodarce jak również w prawie, poprzez ograniczenie lub 
nawet całkowite wyeliminowanie uprawnień związków zawodowych. 



Kto ma media, ten ma władzę. Upominając się o likwidację, podobno 
szkodliwych dla gospodarki i społeczeństwa uprawnień związków zawodowych, 
pojawiają się napastliwe artykuły prasowe dyskredytujące działania 
podejmowane przez związki zawodowe, ukazujące je jako pasożyta 
o charakterze wyłącznie roszczeniowym i winowajcę trudnej sytuacji 
gospodarczej. Podobno nie rozumiemy nowych metod zarządzania. Feudalnych 
metod zarządzania. 

Jak ocenić sytuację, w której robota jest dla NIEWOLNIKA – 
a splendor dla PANA. Jeżeli jedynymi beneficjentami dobrych wyników, bez 
względu na fakt czy jest inflacja czy deflacja, są wyłącznie Zarządy Spółek 
a cały łańcuch ludzkiego zaangażowania jest permanentnie pomijany, mamy 
pełne prawo do wyrażenia swojego niezadowolenia. 

Jeżeli jest bieda, zrozumiemy. Podzielimy się biedą. Jeżeli jednak jest 
sukces, to pamiętajmy o wszystkich którzy uczestniczyli w procesie tworzenia 
tego sukcesu. 

W naszej ocenie, zwykłą chciwość, zasłania się, podobno szkodliwymi 
uprawnieniami związków zawodowych. 

Uważamy, iż pracodawcy winni niezwłocznie podjąć dialog społeczny, 
aby w istotny sposób wpłynąć na uzdrowienie narastającego niezadowolenia. 

 

Oświadczamy, że solidaryzujemy się z postulatami Komitetu 
Protestacyjno –Strajkowego TAURON PE SA i będziemy wspierać wszelkie 
zgodne z prawem działania związków zawodowych na rzecz i w obronie 
interesów pracowniczych. 

 
Z poważaniem: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymuj ą: 

1. Zarząd TAURON PE SA 
2. Kierownictwo OPZZ 
3. Premier RP 
4. Ministerstwo Skarbu Państwa 
5. Ministerstwo Gospodarki 
6. Kluby Parlamentarne 
7. Media 
8. Zespół Trójstronny ds. Branży Energetycznej 
9. Centrale Związkowe 
10. ZZZE a/a 


