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Warszawa 8 sierpnia 2006 roku. 

 
Notatka:  
 
W dniu 4 sierpnia 2006 roku w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło si� spotkanie 

Zespołu Trójstronnego ds. Bran�y Energetycznej, uwzgl�dniaj�ce nast�puj�c� tematyk�: 

1. Informacja na temat roli funkcjonowania Zespołu Steruj�cego do Spraw Realizacji 

„Programu dla elektroenergetyki”. 

2. Ocena skutków społecznych wywołanych przyj�ciem przez Rad� Ministrów „Programu 

dla elektroenergetyki” – w tym dyskusja problematyki skarg i wniosków napływaj�cych 

od pracowników spółek dystrybucyjnych tzw. �ciany wschodniej (na dzie� 28.06.06 – 208 

jednobrzmi�cych skarg i 205 jednobrzmi�cych wniosków). 

3. Omówienie podstawowych kryteriów zmian kadrowych w sektorze elektroenergetycznym. 

4. Problematyka wydzielenia OSD i „uskarbowienia” OSP. 

5. Informacja strony społecznej Zespołu nt. skutków formalno – prawnych wynikaj�cych z 

obowi�zuj�cych rozwi�za� w zakresie taryfy pracowniczej. 

 

W posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. 

Bran�y Energetycznej poza stałym jego 

składem uczestniczyli równie� zaproszeni 

go�cie. Ze strony społecznej przybył kol. 

Kazimierz Grajcarek członek Krajowej 

Komisji NSZZ “Solidarno��”, przewodnicz�cy 

sekretariatu górnictwa i energetyki NSZZ 

"Solidarno��" oraz ze strony pracodawców 

m.in. pan Jacek Socha prezes PSE. Obecno�� 

powy�szych osób �ci�le wi�zała si� z omawian� tematyk�. Kol. Eugeniusz Jaroszewski 

poinformował uczestników, �e trwaj�ce zebranie jest kontynuacj� przerwanego posiedzenia 

Zespołu Trójstronnego ds. BE, obja�niaj�c jednocze�nie, i� zwi�zki zawodowe nie przyst�pi� do 

dalszych rozmów do czasu zako�czenia prowadzonego sporu zbiorowego przez Rad� Sekretariatu 

Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarno��” z Ministrem Gospodarki i Ministrem Skarbu, 



ZRZESZENIE ZWI�ZKÓW  ZAWODOWYCH ENERGETYKÓW 

odno�nie braku dialogu społecznego oraz nie realizowaniu porozumie� zawartych przez 

poszczególnych ministrów.  

W trakcie posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. BE poinformowano uczestników, �e przed 

gmachem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej trwa manifestacja pracowników energetyki.  

Realizuj�c porz�dek obrad Zespołu Trójstronnego, strona społeczna negatywnie odniosła si� 

do faktu powołania Zarz�dzeniem nr 55 Prezesa Rady Ministrów, Zespołu Steruj�cego do Spraw 

Realizacji „Programu dla elektroenergetyki” nadaj�c mu szczególne uprawnienia w tym zakresie. 

Zwi�zkowcy uznali, �e formuła zwi�zana z prowadzeniem dialogu społecznego oraz koordynacji 

działa� w tym zakresie powinna by� przypisana wył�cznie organom do tego powołanym a nie 

swoistemu dodatkowemu „bocznikowi”, jakim jest Zespół Steruj�cy dla Zespołu Trójstronnego. 

Zdaniem strony społecznej takie działanie rozmyje jednoznaczno�� stanowisk stron, 

powołuj�cych si� na ró�ne uzgodnienia zwi�zane z realizacj� „Programu dla elektroenergetyki” 

wprowadzaj�c chaos informacyjny, umo�liwiaj�cy ministerstwu prowadzenie polityki - „faktów 

dokonanych”, uniemo�liwiaj�c� jej zmian�.  

Ocena skutków społecznych, w relacji strony rz�dowej, ograniczyła si� do przykładów 

mówi�cych o otoczeniu energetyki (odbiorców, gmin, samorz�dów itp.) a nie o samych 

pracownikach bior�cych udział w procesie zmian w swoich zakładach pracy. Strona społeczna 

Zespołu Trójstronnego ds. Bran�y Energetycznej wyra�nie stwierdziła, i� skutki społeczne, przy 

realizacji „Programu dla elektroenergetyki”, jako opracowanie powinno by� przedstawione na 

etapie zamierze� i przedstawione do konsultacji przed ich wprowadzeniem. Taki dokument ma 

zosta� przedstawiony stronom do ko�ca sierpnia bie��cego roku. 

Odno�nie zmian kadrowych we władzach spółek skarbu pa�stwa, strona rz�dowa 

skomentowała to jako celow� polityk�, maj�c� za zadanie zwi�kszenie kompetencji osób 

kieruj�cych zakładami pracy. W ocenie zwi�zkowców, powy�sze wyja�nienie jest dalece 

nieprecyzyjne oraz myl�ce. Zdaniem strony społecznej za mało jest osób z bran�y energetycznej 

na stanowiskach kierowniczych, które gwarantowałyby, i� posiadaj� wiedz�, która daje 

gospodarczo – techniczne poczucie bezpiecze�stwa przy realizacji „Programu dla 

elektroenergetyki”. 

Problematyka pkt. 4 i 5 zostanie przedstawiona stronom w formie pisemnej na nast�pnym 

posiedzeniu Zespołu Trójstronnego. 

Kolejne posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Bran�y Energetycznej planowane jest na 

połow� wrze�nia z zastrze�eniem, �e spór prowadzony przez zwi�zki zawodowe do tego czasu si� 

zako�czy. 


