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„Palec na wył�czniku” — tak zatytułowali zwi�zkowcy swoje stanowisko w sprawie realizacji 
programu dla energetyki.  

Zarz�dy spółek nie mog� prowadzi� negocjacji, a rz�d tylko pozoruje konsultacje społeczne — takie 
zarzuty stawiaj� zwi�zkowcy resortom skarbu i gospodarki odpowiedzialnym za realizacj� rz�dowego 
programu konsolidacji bran�y energetycznej. Gro�� strajkiem, je�li rz�d nie podejmie z nimi rozmów o 
szczegółach programu. 
 
— Oczekujemy konkretów. Poza pustymi deklaracjami nie mamy �adnych dowodów, �e realizacja 
programu nie b�dzie oznaczała utraty miejsc pracy. Nie wiemy te�, jak rz�d zamierza zagwarantowa� 
nam obj�cie akcji pracowniczych, które nie b�d� tylko bezwarto�ciowymi udziałami w spółkach 
zale�nych w skonsolidowanych grupach. Zarz�dy nie chc� prowadzi� z nami takich uzgodnie�, bo 
decyzje le�� w gestii wła�ciciela — mówi Janusz �niadecki, przewodnicz�cy nale��cego do OPZZ 
Zrzeszenia Zwi�zków Zawodowych Energetyków (ZZZE). 
 
Ciemno i zimno 
 
Na pocz�tku tygodnia ZZZE skierowało do rz�du stanowisko, w którym domaga si� „dialogu 
społecznego” w sprawie programu, gro��c strajkiem, je�li rz�d nie zacznie rozmawia�. 
 
„(…) w wielu przedsi�biorstwach, które maj� zosta� obj�te programem dla elektroenergetyki, 
pojawiaj� si� ��dania realizacji akcji strajkowych. (…) B�d�cy wynikiem bezprawnego działania rz�du 
legalny strajk b�dzie skutkował odej�ciem pracowników od swoich stanowisk pracy. Po�rednim wi�c 
efektem ignorowania idei dialogu społecznego przez rz�d mog� by� powa�ne ograniczenia oraz 
zakłócenia dostaw energii i ciepła. Powag� sytuacji wzmaga fakt, �e zakłócenia te mog� nast�pi� w 
okresie zimowym” — głosi stanowisko ZZZE. 
 
Drugi du�y zwi�zek, Solidarno��, nie formułuje tak ostrych gró�b, ale te� nie kryje niezadowolenia. 
Sekcja krajowa zrzeszaj�ca spółki dystrybucyjne i Polskie Sieci Elektroenergetyczne, któr� kieruje 
Barbara Stefaniak, ju� w poniedziałek zaleciła spółkom oflagowanie. Zarzuty s� te same. 
 
— Brak rozmów o konkretach, podczas gdy s� podejmowane działania zmierzaj�ce do realizacji 
programu. S� ju� na przykład tworzone spółki holdingowe, cho� wci�� nie rozwi�zano problemu akcji 
pracowniczych — mówi Barbara Stefaniak. 
 
Dodaje, �e zwi�zkowcy z dystrybucji oczekuj� te�, by rz�d wykazał, �e program równowa�y interesy 
spółek dystrybucyjnych i wytwórczych, które maj� by� ze sob� ł�czone. 
 
— Naszym zdaniem, istnieje zagro�enie, �e dystrybucja straci na tej konsolidacji. Wszystkie 
argumenty, jakie dotychczas słyszeli�my, wskazuj� na to, �e skorzystaj� wył�cznie producenci — 
dodaje przedstawicielka Solidarno�ci. 
 
Przecie� rozmawiamy 
 
Nie ma w�tpliwo�ci, �e strajk energetyków to ostatnia rzecz, jakiej potrzeba chwiej�cemu si� rz�dowi. 
Resorty skarbu i gospodarki błyskawicznie zareagowały na protest, zapowiadaj�c, �e w najbli�szych 
dniach w spółkach odb�d� si� konsultacje z ich udziałem. Spółki dowiedziały si� o tym z komunikatu 
na ministerialnych stronach. S� zaskoczone. 
 
— Na bie��co konsultujemy si� ze zwi�zkami. Kilka spotka� ju� si� odbyło, a kolejne s� zaplanowane 
— mówi Jan Kurp, prezes Południowego Koncernu Energetycznego, wokół którego powstaje Grupa 
Energetyczna Południe. 
 
O prowadzeniu bie��cych uzgodnie� ze zwi�zkami zapewniaj� te� Polskie Sieci Elektroenergetyczne 
tworz�ce Polsk� Grup� Energetyczn�. 
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