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Szanowny Panie Przewodniczący! 

 
Powszechnie wiadomo, że niedawno wygasły umowy społeczne zawarte dziesięć lat 

temu w trzech grupach energetycznych w Polsce (ENERGA, PGE i Tauron). Wkrótce 
wygaśnie umowa w kolejnej grupie energetycznej (ENEA). Forum Związków Zawodowych 
zrzesza w swych szeregach liczne organizacje związkowe (głównie pracowników ruchu 
ciągłego oraz inżynierów i techników). Przedstawicielem energetyków w OPZZ jest 
Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków. Umowy te zawarte zostały przy okazji 
rozpoczynania procesu zasadniczych przekształceń organizacyjnych w energetyce, a celem 
ich było zabezpieczenie interesów pracowników w toku tych przekształceń. Podkreślić 
należy, że w energetyce – dziale strategicznym i kluczowym dla gospodarki oraz całego 
społeczeństwa – spokój społeczny jest wartością szczególnie cenną. 

W ocenie Zrzeszenia, zawarte umowy społeczne dobrze spełniły swoją rolę, 
a problemy pojawiały się głównie tam, gdzie pracodawcy decydowali się umowy te naruszać. 

Od kilku miesięcy we wszystkich grupach energetycznych toczą się rozmowy 
o przedłużeniu bądź zawarciu nowych umów społecznych. Ponieważ w każdej grupie 
rozmowy prowadzono osobno, osiągnięte rezultaty również są bardzo różne. Przykładowo 
w PGE podpisane zostały porozumienia w znacznym stopniu chroniące interesy 
pracowników, natomiast porozumienie podpisane przez niektóre związki w grupie ENERGA 
nie daje praktycznie żadnej kontynuacji uzyskanych przez pracowników w 2007 r. uprawnień. 

Jednocześnie sam proces negocjacji i podpisywania budzi poważne zastrzeżenia. 
Pracodawcy nie chcieli rozmawiać łącznie ze wszystkimi związkami, lecz rozmawiali z nimi 
indywidualnie. Zdarzało się, że nawet duże i reprezentatywne organizacje związkowe były 
w toku rozmów zupełnie pomijane (przykładowo członkowie Forum w EEO Ostrołęka). 
Ostatecznie porozumienia podpisywane były z niektórymi tylko organizacjami związkowymi. 
Praktyka taka jest sprzeczna z ideą dialogu społecznego i zasadą równości związków 
zawodowych; nie jest ona także zgodna z ustawowymi zasadami reprezentacji załogi przy 
zawieraniu porozumień zbiorowych. 
 

Uważamy, że opisane wyżej praktyki nie powinny mieć miejsca. Apelujemy zatem do 
OPZZ o wsparcie i udział w naszej inicjatywie, która ma na celu wspólne wystąpienie 
Central Związkowych do Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego który, jako 
formalny zwierzchnik państwowego sektora energetycznego powinien objąć patronat 
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nad wypracowaniem wzorcowego projektu porozumienia (lub przynajmniej założeń do 
niego) dla całego sektora energetycznego. 
 

Uważamy, że wspólne wystąpienie central związkowych, rokuje szanse na pozytywne 
rozwiązanie tego problemu. 
 

Jednocześnie przekazujemy do Państwa wglądu, projekt naszego pisma 
w przedmiotowej sprawie do Ministra Energii, które na chwilę obecną nie zostało 
jeszcze wysłane do adresata, licząc na wsparcie naszej inicjatywy. 
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