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Warszawa, 26 lutego 2007 roku. 
 

KOMUNIKAT 
 
W sprawie organizowanego referendum strajkowego. 
 
W zwi�zku z wieloma pytaniami kierowanymi do Zrzeszenia Zwi�zków Zawodowych 
Energetyków w sprawie przyst�pienia do referendum strajkowego wyja�niamy: 
 
Zgodnie z obowi�zuj�cym prawem w spór zbiorowy mog� wej�� uprawnione organizacje 
zwi�zkowe, które b�d� realizowały kolejne wskazania ustawy (referendum strajkowe) tak, aby 
działanie zwi�zane z zatrzymaniem funkcjonowania zakładu pracy (strajk) było legalne. Dlatego 
referendum strajkowe w�ród pracowników ogłaszaj� organizacje b�d�ce stron� sporu zbiorowego 
przeprowadzonego zgodnie z ustaw�. 
 
Sekretariat Górnictwa i Energetyki na podstawie Porozumienia z dnia 17 sierpnia 2006 roku jako 
jedyna uprawniona (na ten moment) statutowo, centrala w kraju, wszedł w spór zbiorowy z 
Rz�dem. Zrzeszenie Zwi�zków Zawodowych Energetyków ł�cznie z pozostałymi centralami 
zwi�zkowymi na posiedzeniu Strony Społecznej Zespołu Trójstronnego ds. Bran�y Energetycznej 
w dniu 10 stycznia 2007 roku ogłosiło pogotowie strajkowe w �cisłym zwi�zku do 
wymienionego Porozumienia. Kolejne spotkanie Strony Społecznej Zespołu Trójstronnego ds. 
Bran�y Energetycznej w dniu 26 stycznia 2007 roku w nawi�zaniu do ogłoszonego pogotowia 
strajkowego podj�ło decyzje o Manifestacji zaplanowanej na 16 marca 2007 roku w Warszawie. 
Dalsze kroki i sposób działania miały by� podj�te po ocenieniu efektów planowanej Manifestacji. 
W dniu 12 lutego Sekcja Krajowa Energetyki NSZZ „Solidarno��” podj�ła decyzj� o referendum 
strajkowym w Spółkach dystrybucyjnych energetyki. Wnosimy, zatem �e jako jedyna centrala 
zwi�zkowa w kraju mogła uczyni� takie postanowienie, które pozostawałoby zgodne z 
obowi�zuj�cymi przepisami prawa. Potwierdzeniem dla w/w os�du jest stanowisko Zespołu 
Trójstronnego ds. Bran�y Energetycznej Strony Społecznej z dnia 26 stycznia 2007 roku, które 
jedynie realizuje fakt zorganizowania Manifestacji, jak i Konferencji na temat oceny realizacji 
„Programu dla elektroenergetyki” 
 
Wniosek: 
 
Organizacj� referendum strajkowego zajmuj� si� zwi�zki zawodowe maj�ce uprawnienie 
do jej przeprowadzenia, jako nast�pstwo sporu zbiorowego. W referendum strajkowym 
bior� bezpo�redni udział wszyscy pracownicy (zrzeszeni i nieb�d�cy w zwi�zkach 
zawodowych) a nie organizacje zwi�zkowe.  
 
Zgodnie z powy�szym Zrzeszenie Zwi�zków Zawodowych Energetyków, mimo �e nie mo�e 
wł�czy� si� w sposób bezpo�redni i zgodny z prawem w organizacj� referendum strajkowego 
uwa�a powy�sz� inicjatyw� za słuszn�, bo realizowan� w obronie uprawnie� pracowniczych. 
 


