
Notatka: 
W dniu 4 sierpnia 2006 roku w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie ZespołuTrójstronnego  
ds. Branży Energetycznej, uwzględniające następującą tematykę:

1. Informacja na temat roli funkcjonowania Zespołu Sterującego do Spraw Realizacji „Programu dla elektroenergetyki”.

2. Ocena skutków społecznych wywołanych przyjęciem przez Radę Ministrów „Programu dla elektroenergetyki” – w 
tym dyskusja problematyki  skarg i  wniosków napływających od pracowników spółek dystrybucyjnych tzw. Ściany 
wschodniej (na dzień 28.06.06 – 208 jednobrzmiących skarg i 205jednobrzmiących 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 wynikających z obowiązujących rozwiązań 
w zakresie taryfy pracowniczej.

W posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej poza 
stałym jego składem uczestniczyli również zaproszeni goście. Ze strony 
społecznej przybył kol. Kazimierz Grajcarek członek Krajowej Komisji 
NSZZ  “Solidarność”,  przewodniczący  sekretariatu  górnictwa  i 
energetyki NSZZ "Solidarność" oraz ze strony pracodawców m.in. pan 
Jacek Socha prezes PSE. Obecność powyższych osób ściśle wiązała się 
z  omawianą  tematyką.  Kol.  Eugeniusz  Jaroszewski  poinformował 
uczestników,  żetrwające  zebranie  jest  kontynuacją  przerwanego 
posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. BE, objaśniając jednocześnie, iż 
związki  zawodowe  nieprzystąpią  do  dalszych  rozmów  do  czasu 
zakończenia prowadzonego sporu zbiorowego przez Radę Sekretariatu 
Górnictwa i Energetyki NSZZ„Solidarność” z Ministrem Gospodarki i 
Ministrem  Skarbu,  odnośnie  braku  dialogu  społecznego  oraz  nie 

realizowaniu porozumień zawartych przez poszczególnych ministrów. 

W trakcie posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. BE poinformowano uczestników, że przed gmachem Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej trwa manifestacja pracowników energetyki. 
Realizując  porządek  obrad  Zespołu  Trójstronnego,  strona  społeczna  negatywnie  odniosła  się  do  faktu  powołania  
Zarządzeniem  nr  55  Prezesa  Rady  Ministrów,  Zespołu  Sterującego  do  Spraw  Realizacji  „Programu  dla  
elektroenergetyki”nadając mu szczególne uprawnienia w tym zakresie.  Związkowcy uznali,  że formuła związana z 
prowadzeniem  dialogu  społecznego  oraz  koordynacji  działań  w  tym  zakresie  powinna  być  przypisana  wyłącznie 
organom do tego powołanym a nie swoistemu dodatkowemu „bocznikowi”, jakim jest Zespół Sterujący dla Zespołu 
Trójstronnego. Zdaniem strony społecznej takie działanie rozmyje jednoznaczność stanowisk stron, powołujących się 
naróżne  uzgodnienia  związane  z  realizacją  „Programu  dla  elektroenergetyki”  wprowadzając  chaos  informacyjny,  
umożliwiający ministerstwu prowadzenie polityki - „faktów dokonanych”,uniemożliwiającą jej zmianę. 
Ocena  skutków  społecznych,  w  relacji  strony  rządowej,  ograniczyła  się  do  przykładów  mówiących  ootoczeniu 
energetyki (odbiorców, gmin, samorządów itp.) a nie o samych pracownikach biorących udział w procesie zmian w 
swoich zakładach pracy.  Strona społeczna Zespołu Trójstronnego ds.  Branży Energetycznejwyraźnie stwierdziła,  iż 
skutki  społeczne,  przy  realizacji  „Programudla  elektroenergetyki”,  jako  opracowanie  powinno  być  przedstawione 
naetapie zamierzeń i przedstawione do konsultacji przed ichwprowadzeniem. Taki dokument ma zostać przedstawiony 
stronom do końcasierpnia bieżącego roku.
Odnośnie zmian kadrowych wewładzach spółek skarbu państwa, strona rządowa skomentowała to jakocelową politykę, 
mającą  za zadanie  zwiększenie  kompetencji  osóbkierujących  zakładami  pracy.  W ocenie  związkowców,  powyższe 
wyjaśnieniejest dalece nieprecyzyjne oraz mylące. Zdaniem strony społecznej zamało jest osób z branży energetycznej  
na  stanowiskach  kierowniczych,które  gwarantowałyby,  iż  posiadają  wiedzę,  która  daje  gospodarczo  –techniczne 
poczucie bezpieczeństwa przy realizacji „Programu dlaelektroenergetyki”.
Problematyka  pkt.  4  i  5  zostanie  przedstawiona  stronom  w  formie  pisemnej  na  następnym  posiedzeniu  Zespołu 
Trójstronnego.
Kolejne  posiedzenie  ZespołuTrójstronnego  ds.  Branży  Energetycznej  planowane  jest  na  połowęwrześnia  z 
zastrzeżeniem, że spór prowadzony przez związki zawodowe dotego czasu się zakończy.


