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Szanowny Pan 

Donald Tusk 

Prezes Rady Ministrów 

 

Szanowny Panie Premierze! 

 

Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków pragnie zwrócić szczególną uwagę, 

Pana Premiera, na szereg problemów na jakie narażeni zostali pracownicy elektroenergetyki 

w związku z czynionymi działaniami rządu oraz administracji państwowej. 

 

W rozwinięciu szeregu wątpliwości chcielibyśmy uzyskać potwierdzenie dla słów, 

jakie w kampanii wyborczej były kierowane do obywateli, celem zachęcenia ich do 

głosowania na Platformę Obywatelską. Wielokrotnie wypowiedziane hasło wyborcze - „By 

żyło się lepiej”, ma naszym zdaniem potwierdzenie w rzeczywistości, ale nie dla większości, 

która miała takie oczekiwania.  

 

Obecnie, od ponad roku, pozostaje bez finału sprawa wejścia w życie ustawy, która 

pozwalałaby na zamianę akcji pracowniczych spółek konsolidowanych na akcje spółki 

konsolidującej w Grupach Kapitałowych branży energetycznej. Decyzją obecnego rządu 

dokonano swoistej manipulacji, przedkładając pod obrady Sejmu „ustawę o komercjalizacji 

…” połączoną z szeregiem innych ustaw, między innymi - „ustawą kominową”, pozwalającą 

zarządom spółek skarbu państwa na zmianę zasad wynagradzania. W tym przypadku 

realizacja idei – „By żyło się lepiej” kadrze menadżerskiej, pozostało wartością nadrzędną od 

oczekiwań dziesiątków tysięcy pracowników, którym nowe przepisy przywracały 

świadczenia gwarantowane wcześniejszymi postanowieniami ustawy.  

 

Kolejnym elementem działania władz w oparciu o stwierdzenie – „By żyło się lepiej”, 

było ograniczenie dostępu pracowników (w tym energetyków) do wcześniejszych emerytur. 

Słuszny sens reformy emerytalnej został sprowadzony do swoistej farsy, którą był dialog w 
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Komisji Trójstronnej. Krzywdę w tym przypadku uczyniono nie tylko osobom, którym to 

prawo odebrano, ale i relacjom na rzecz dialogu społecznego, gdzie antagonizuje się grupy 

społeczne a jednocześnie faworyzuje pracodawców - by im „…żyło się lepiej”. Obecnie bez 

reformy np.: KRUS i służb mundurowych, jak również zwiększonej ochrony kapitału 

gromadzonego ze składek przekazywanych na rzecz towarzystw emerytalnych powoduje, że 

odejście na emeryturę w wieku nawet 80 lat nie zwiększy świadczeń uprawnionym osobom.  

 

Perspektywy utrzymania miejsc pracy w branży elektroenergetycznej naszym zdaniem 

zostały poważnie zagrożone. Esencją dla słów - „By żyło się lepiej”, są ostatnie wspólne 

komunikaty Rządu i Urzędu Regulacji Energetyki o wysokości taryfy dystrybucyjnej, która 

nie pozostawia złudzeń, co do rokowań dla rozwoju branży. Strategia budowana na niechęci 

obywateli do pracowników energetyki jako odpowiedzialnych za ewentualny wzrost cen 

prądu jest naszym zdaniem celową manipulacją. Proponowane rozwiązania poprawy stanu 

technicznego i optymalizacji zatrudnienia były przez związki zawodowe i ekspertów z branży 

energetycznej artykułowane od szeregu lat, jak również wskazywano elementy obecnego 

kryzysu, które po wielokroć zostały zignorowane przez władze. Obecne zmiany do pakietu 

energetyczno-klimatycznego, przyjętego w Brukseli w negocjacjach z Pana udziałem, nasilą 

działania restrukturyzacyjne w elektroenergetyce, które mogą zagrozić pracownikom branży.  

 

Biorąc pod uwagę potrzebę dla określenia jednoznacznego wydźwięku słów - „By żyło 

się lepiej”, zwracamy się do Pana Premiera o zorganizowanie debaty z udziałem ekspertów 

branży energetycznej ze stroną rządową w celu przedyskutowania możliwej strategii, 

uwzględniającej konieczność zmian w elektroenergetyce w tym skutków społecznych.  

 

Odrzucenie powyższej propozycji będzie dla Zrzeszenia Związków Zawodowych 

Energetyków sygnałem, że hasło wyborcze - „By żyło się lepiej”, powstało jedynie na 

potrzebę kampanii wyborczej. 

 


