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Warszawa, 17 sierpnia 2007 roku. 
 

KOMUNIKAT 
 

Wa�niejsze działania i prace, jakie s� realizowane na bie��co przez  
Zrzeszenie Zwi�zków Zawodowych Energetyków: 

 
 

1. W dniu 13 sierpnia 2007 roku została przesłana na r�ce Kol. Wiesławy Taranowskiej – 
Wiceprzewodnicz�cej OPZZ, propozycja zapisów do rozporz�dzenia Rady Ministrów, 
która b�dzie okre�lała, na podstawie projektowanej ustawy o emeryturach pomostowych 
(art. 4 ust. 4), wykazy rodzajów prac w szczególnych warunkach i prac o szczególnym 
charakterze. Wydaje si�, �e do dnia dzisiejszego nie zostały jeszcze przesłane wymienione 
informacje z pozostałych central zwi�zkowych. W dniu 17 sierpnia 2007 roku zwrócili�my 
si� (ostatni dzie� do przekazania stanowisk) z pro�b� do Współprzewodnicz�cego Zespołu 
Trójstronnego ds. Bran�y Energetycznej, aby na podstawie propozycji naszego pisma 
uaktywnił pozostałe organizacje zwi�zkowe w celu realizacji zobowi�zania przyj�tego 
przez Zespół Ubezpiecze� Społecznych Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-
Gospodarczych w dniu 27 lipca 2007 roku.  

 
2. W dniu 21 sierpnia 2007 roku, nasi przedstawiciele b�d� uczestnikami w spotkaniu, które 

organizuje Ogólnopolskie Porozumienie Zwi�zków Zawodowych w Warszawie. 
Przedmiotem spotkania b�dzie omówienie spraw z otoczenia polityki i bie��cego jej 
wpływu na losy pracowników oraz ewentualnej deklaracji central zwi�zkowych, co do 
uczestnictwa w organizowanej przez OPZZ manifestacji w dniu 21 wrze�nia 2007 roku. 
Manifestacja ma odby� si� pod hasłem, które w rozwini�ciu odniesie si� do problemu 
wzrostu płac adekwatnie do wzrostu gospodarczego oraz wydajno�ci pracy i kwestii 
zwi�zanej z emeryturami pomostowymi. 

 
 
3. W dniu 22 sierpnia 2007 roku, m.in. z naszej inicjatywy oraz naszym staraniem odb�dzie 

si� spotkanie przedstawicieli Zespołu Trójstronne ds. Bran�y Energetycznej w Z�bkach k/ 
Warszawy. Celem spotkania b�dzie wymiana stanowisk oraz okre�lenia strategii w 
kontek�cie debaty publicznej, która odb�dzie si� w dniu 23 sierpnia 2007 roku, zwi�zanej 
ze „spec ustaw�”, która pozwoliłaby na konwersj� akcji pracowniczych w 
skonsolidowanych ju� grupach kapitałowych w elektroenergetyce.  


