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Pan Krzysztof Tchórzewski 

Minister Energii 

ul. Krucza 36/Wspólna 6 

00-522 Warszawa 

 

 

Szanowny Panie Ministrze! 

 

W nawiązaniu do naszego pisma z dnia 12 września 2017 r. (w załączeniu), na które 

do tej pory nie uzyskaliśmy odpowiedzi, pragniemy zwrócić uwagę Pana Ministra na 

obowiązujące od niedawna przepisy, które mogą stanowić podstawę prawną do ustalenia 

przez Ministra Energii wzorcowego porozumienia zbiorowego dla wszystkich grup 

energetycznych. 

 

Podstawę tę stanowić może art. 393[1] K.S.H. stanowiący (w odniesieniu do spółek 

akcyjnych), że „Uchwała walnego zgromadzenia lub statut spółki może określać zasady 

postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych lub dokonywania 

niektórych czynności prawnych”. Przepis ten, odczytany dosłownie, daje Walnemu 

Zgromadzeniu możliwość określenia zasad dokonywania niektórych czynności prawnych. 

Czynności dotyczące stosunku pracy to bez wątpienia czynności prawne, a zatem możliwe 

jest ustalenie ogólnych zasad dokonywania ich. Ustalenia te mogłyby następnie stać się 

podstawą do spisania porozumień zbiorowych. Podobnie dopuszczalne wydaje się 

zobowiązanie spółki do zawarcia porozumienia zbiorowego. Podkreślić należy, że przepis ten 

bezspornie miał na celu umożliwienie akcjonariuszom ingerowanie w działalność spółki – 

wynika to z faktu, że został on dodany przepisami (art. 31 pkt 3 i 4) ustawy z dnia 16 grudnia 

2016 r. przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. 

U. nr 2260 z 2016 r.). 

 

Prof. A. Szymański, wybitny znawca prawa spółek handlowych, podniósł (Nowe 

regulacje prawne spółek z udziałem Skarbu Państwa z uwzględnieniem zmian w kodeksie 
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spółek handlowych, PPH 2017/3/4-14), że nowododane art. 228[1] i 393[1] K.S.H. 

potwierdzają możliwość regulowania w statucie kwestii, których dopuszczalność statutowej 

regulacji nie budziła wcześniej wątpliwości (art. 353[1] K.C. w zw. z art. 2 K.S.H. oraz 

art. 228 i 393 K.S.H.). Jako nowość normatywną wskazał on możliwość wprowadzenia zasad 

dokonywania niektórych czynności prawnych uchwałą walnego zgromadzenia spółki 

akcyjnej. 

 

W tej sytuacji nie ma wątpliwości, że Minister Energii, jako akcjonariusz spółek-

matek grup energetycznych ma możliwość zaproponowania, a zapewne i uchwalenia, we 

wszystkich tych spółkach, ramowych zasad dotyczących stosunków pracy i zobowiązania 

właściwych organów by przekształciły te zasady w umowy społeczne. 

Powyższe ma również zastosowanie w odniesieniu do Ponadzakładowych Układów 

Zbiorowych Pracy. Jednak na dzisiaj pozostają nam wyłącznie deklaracje składane przez 

przedstawicieli ME na Posiedzeniach Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej 

dotyczące PUZP, które niestety można na obecnym etapie wsadzić między bajki. 

Pozostaje pytanie, czy jest dobra wola stron i rzetelny dialog społeczny, czy gra 

pozorów i faszerowanie strony społecznej deklaracjami bez pokrycia. 

Chcemy wierzyć w dobrą wolę oraz zaangażowanie Pani Premier Beaty Szydło 

i Pana Ministra w budowę konstruktywnego dialogu społecznego w powyższej sprawie. 

 

Zał: Pismo z dnia 12 września 2017 r. 

Z poważaniem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KO 

1. Pani Beata Szydło – Premier RP 

2. MRPIPS 

3. OPZZ 

4. NSZZ Solidarność 

5. FZZ 

6. ZTdsBE 

7. Organizacje członkowskie ZZZE 

8. Biuro ZZZE a/a 


