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Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków (ZZZE) jest zaniepokojone sposobem 

traktowania pracowników w największych polskich firmach branży energetycznej i 

wnosi do MOP zażalenie na działania polskiego Rządu, polegające na naruszeniu prawa 

do rokowań.  

 

Zrzeszenie zwraca się również z prośbą o zajęcie przez MOP stanowiska w tej sprawie. 

 

Uważamy, że wyrażenie przez MOP, organizację międzynarodową od wielu lat popierającą 

działania mające na celu osiągnięcie efektywnego korzystania z prawa do rokowań 

zbiorowych, współpracy zarządu z pracownikami w celu ciągłego ulepszania efektywności 

produkcji, współpracy pracowników z pracodawcami w przygotowaniu i stosowaniu 

zamierzeń społecznych i gospodarczych (Deklaracja Filadelfijska, III pkt 5), dezaprobaty dla 



działań polskiego rządu, pomogłoby pracownikom wpłynąć na polskie władze, aby zmieniły 

swój sposób działania i zaczęły respektować prawo pracowników do prowadzenia rokowań 

zbiorowych a organizacje pracowników zaczęły traktować, jako pełnoprawnych partnerów 

społecznych. Zgodnie, bowiem z Deklaracją Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącą 

Podstawowych Zasad i Praw w Pracy oraz Działaniami Uzupełniającymi (pkt 2 lit. a) na 

państwie polskim spoczywa, wynikający z faktu członkostwa w Organizacji, obowiązek 

poszanowania, promowania oraz realizacji, w dobrej wierze oraz zgodnie z Konstytucją MOP, 

zasad dotyczących podstawowych praw stanowiących przedmiot wspomnianych konwencji, 

w tym m.in. swobody zrzeszania się oraz efektywnego uznania prawa rokowań zbiorowych. 

 

Prawo do rokowań pomiędzy pracodawcami a organizacjami związkowymi potwierdzone 

zostało także w innych dokumentach międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest 

stroną (Konwencja MOP nr 98 dotycząca stosowania zasad prawa organizowania się i 

rokowań zbiorowych, Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską, Europejska Karta 

Społeczna) i ta zasada została wprowadzona do prawa polskiego (m.in. art. 59 ust. 2 

Konstytucji RP, który stanowi, że związki zawodowe oraz pracodawcy i ich organizacje mają 

prawo do rokowań).  

 

Tymczasem polski rząd w osobie Ministra Skarbu Państwa pozbawia pracowników prawa do 

prowadzenia rokowań. Zarządy spółek sektora energetycznego w Polsce, których 

właścicielem jest polski Skarb Państwa, otrzymały odgórne dyspozycje, które ustaliły poziom 

wzrostu wynagrodzenia. Dotychczas takie rokowania były prowadzone, a obowiązek ich 

prowadzenia wynika z ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu 

przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz zmiana niektórych ustaw oraz porozumień 

zawartych przez pracodawców i związki zawodowe. Złamana została dobra tradycja i 

praktyka współpracy istniejąca w spółkach, a spółki utraciły przymiot faktycznego 

pracodawcy – dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy (ustalanie poziomu 

wynagrodzenia w zakresie zbiorowym) zostało przeniesione do spółki oficjalnie nie będącej 

stroną umowy o pracę z pracownikami. Dialog społeczny stał się, więc dialogiem pozornym, 

gdyż zarządy spółek zależnych zostały odgórnie ograniczone wytyczną jedynego wspólnika. 

Należy podkreślić, że prowadzone działania są wspierane przez polski rząd, bo to polski 

Skarb Państwa jest ich właścicielem. To smutne, że polski rząd zamiast dawać dobry przykład 

innym firmom, łamie podstawowe zasady prawa pracy. Niestety rozstrzygnięcie sprawy na 

drodze postępowania sądowego jest trudne. Zaistniałe działania mają, bowiem raczej 



charakter obejścia prawa. Uważamy jednak, że mimo tego działania polskiego rządu w osobie 

Ministra Skarbu Państwa reprezentującego polski Skarb Państwa zasługują na krytykę. Na 

naganę zasługują przecież nie tylko te działania, które są obwarowane licznymi sankcjami 

karnymi, ale także te, które są niezgodne z przyjętymi zobowiązaniami międzynarodowymi, a 

taka sytuacja miała miejsce w tym przypadku. Państwo polskie świadomie zobowiązało się 

wcielać w życie i zapewnić przestrzeganie zasad wyrażonych w Konstytucji MOP i innych 

przyjętych przez tą organizację aktach. Tymczasem państwo polskie będące właścicielem 

grup kapitałowych, wie o zaistniałych naruszeniach i dodatkowo je popiera.  

W związku z powyższym, ZZZE, którego celem jest kontrola przestrzegania praw 

pracowników branży energetycznej, zwraca się do MOP z prośbą o pomoc i zajęcie 

stanowiska w opisanej sprawie. 

 


