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Obszerniejsz� relacj� ze spotkania ZTBE z dnia 8 lutego 2007 roku, mo�na przeczyta� w notatce Przewodnicz�cego Sekcji 
Zakładów Dystrybucji ZZZE kol. Jerzego Wiertelaka  

Warszawa 12 lutego 2007 roku. 
 

KOMUNIKAT 
 
W dniu 8 lutego 2007 roku w Warszawie odbyło si� posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. 
Bran�y Energetycznej. Przedstawicielami po stronie społecznej byli uprawnieni reprezentanci 
central zwi�zkowych oraz zaproszeni przez stron� rz�dow� go�cie (zwi�zkowcy z kopalni 
„Bogdanka”). Stron� rz�dow� reprezentowali - mi�dzy innymi: Ministerstwo Gospodarki - Piotr 
Wo�niak oraz jego doradca Tomasz Wilczak, Ministerstwo Skarbu Pa�stwa Michał Krupi�ski, 
Urz�d Regulacji Energetyki Leszek Juchniewicz oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
Kazimierz Kuberski. 
 
Szukaj�c porównania dla oceny posiedzenia Zespołu Trójstronnego w dniu 8 lutego 2007 roku 
posłu�y� si� mo�na opowie�ci� o Królu Midasie (w rozumieniu negatywnym), który czego si� 
dotkn�ł zamieniał w złoto. W wykonaniu Ministerstwa Gospodarki jak i Ministerstwa Skarbu ta 
mityczna umiej�tno�� naszym zdaniem jest jej przeciwie�stwem. Dowodem na takie działanie jest 
fakt, �e zawarte uzgodnienia przy realizacji „Programu dla elektroenergetyki” z przedstawicielami 
wymienionych ministerstw, zostały złamane i stały si� bezu�ytecznym kawałkiem papieru. Na 
dalsze zarzuty o niedotrzymywaniu wspólnych ustale� (akcje pracownicze) oraz braku dialogu 
społecznego Piotr Wo�niak odpowiedział dowodz�c, �e był to „stan wy�szej konieczno�ci”. (?) 
 
W atmosferze ogólnego niezadowolenia i ostrych słów pod adresem strony rz�dowej Zespół 
Trójstronny ograniczył tematyk� spotkania do dwóch obszarów tj. wysłuchania informacji o 
projekcie ustawy (z 5 lutego 2007 roku – MSP) o obj�ciu przez pracowników akcji 
pracowniczych w konsolidowanych Spółkach oraz konieczno�ci wyodr�bnienie Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego w Spółkach dystrybucyjnych. W odniesieniu do projektu ustawy na 
roboczo zostały zgłoszone przez Stron� społeczn� zauwa�one pierwsze w�tpliwo�ci. Stwierdzono 
równie�, �e kolejne uwagi zostan� przesłane do Ministerstwa Gospodarki jak i Ministerstwa 
Skarbu w mo�liwie najkrótszym czasie.  
 
Sprawa wyodr�bnienia, OSD stała si� kolejnym przykładem ró�nego podej�cia do instytucji 
dialogu społecznego. Minister Skarbu Pa�stwa Michał Krupi�ski zakomunikował, �e do 14 lutego 
2007 roku w poszczególnych Spółkach nale�y uzgodni� ze zwi�zkami zawodowymi sposób 
wyodr�bnienia Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Strona społeczna oceniła tak krótki czas 
realizacji dla w/w zagadnienia za niedorzeczny i wnioskowała o jego zmian�. Propozycja zmiany 
daty została odrzucona przez Stron� rz�dow�, z niejasnym o�wiadczeniem, �e w przypadku nie 
dotrzymania zało�onego terminu rozwa�y kolejny.  
 
W sprawach ró�nych przedstawiciel Ministerstwa Finansów Dyrektor Dariusz Niestrz�bski 
przedstawił interpretacj� dotycz�c� uznania za koszty uzyskania przychodu wydatków 
poniesionych na wypłat� ekwiwalentu pieni��nego dla emerytów i rencistów z tytułu ulgi za 
energi� elektryczn�. Zaapelował o przekazanie informacji do Ministerstwa Finansów zwi�zanych 
z pomijaniem postanowie� S�du Administracyjnego w rzeczonej sprawie przez Urz�dy Skarbowe 
na terenie kraju. 


