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Warszawa, 30 maja 2011 roku.  

 

Informacja dla środków masowego przekazu do natychmiastowego upowszechnienia, przygotowana 
przez Janusza Śniadeckiego - uczestnika Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej  
- tel.: 607 700 158; mail: janusz.sniadecki@zzze.pl. 
 
W dniu 1 czerwca 2011 roku, w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" przy ul. Limanowskiego 23 w 
Warszawie, o godz. 11: 00, rozpocznie się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej 
(TZdsBE; Zespół).  
 
Porządek obrad - ustalony przez Strony - przewiduje: 

 
1. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia Zespołu w dniu 25 listopada 2010 roku. 
2. Analiza/ocena kwestii związanych z regulacjami płacowymi w branży energetycznej. 
3. Analiza skutków społecznych i gospodarczych w obszarze prowadzonych (i planowanych) działań 

restrukturyzacyjnych w Grupach Kapitałowych branży energetycznej. 
4. Analiza poziomu zatrudnienia w Grupach Kapitałowych branży energetycznej w relacji do już 

dokonywanych czynności w tym zakresie. 
5. Podpisanie przez strony nowego Regulaminu TZdsBE. 
6. Wręczenie nominacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla nowych członków Zespołu 

Trójstronnego. 

7. Omówienie propozycji przedłużenia obowiązywania przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2009 roku o 
łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.  

 
W związku z odwołaniem Joanny Strzelec-Łobodzińskiej, Współprzewodniczącej TZdsBE, ze stanowiska 
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki (MG), w dniu posiedzenia Zespołu dojdzie 
(najprawdopodobniej) do powołania nowego przedstawiciela strony rządowej - MG. Nastąpi również 
przekazanie obowiązków Współprzewodniczącego strony społecznej w Trójstronnym Zespole ds. Branży 
Energetycznej z rąk pana Eugeniusza Jaroszewskiego na ręce pana Janusza Śniadeckiego. Bez zmian 
pozostaje reprezentant pracodawców w osobie trzeciego Współprzewodniczącego TZdsBE- pan Zbigniew 
Sapiński. Uczestnictwo w spotkaniu Zespołu potwierdził, ze strony rządowej, pan Jan Bury - Sekretarz 
Stanu Ministerstwa Skarbu Państwa. 
 
Oczekiwaniem strony społecznej, podczas obrad Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej w dniu 1 
czerwca 2011 roku, będzie prowadzenie sporu szczególnego (dialogu), jako antyteza dla argumentacji 
Strony rządowej, która uzasadnia i upowszechnia w działaniu (realnie) postępowanie Pracodawców branży 
energetycznej (pkt.2,3,4).     

 
 
Janusz Śniadecki 
 


