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Dychów 02 kwietnia 2008

Pan Donald Tusk
Premier Rządu

Rzeczypospolitej Polskiej

STANOWISKO
Sekcji Zakładów Energetycznych

Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków
w sprawie złej sytuacji społecznej w ENERGA S.A.

Panie Premierze, kilka minionych lat to okres intensywnych zmian w branży

energetycznej. Zmian koniecznych z punktu widzenia obowiązujących Dyrektyw Unijnych,

Prawa energetycznego i przyjętego przez Rząd RP Programu dla elektroenergetyki. Kolejne

koalicje miały swój pogląd na zakres i kierunek zmian w energetyce. Obecnie mamy bardzo

napiętą sytuację społeczną w Grupie Kapitałowej ENERGA S.A., gdzie związki zawodowe

działające w w/w przedsiębiorstwie na dzień 17 kwietnia 2008 r. zapowiedziały dwugodzinny

strajk ostrzegawczy. Podstawą niezadowolenia jest nieprzestrzeganie przez pracodawców

zapisów Umów społecznych zawartych zgodnie z prawem pracy.

Naszym zdaniem nie można korzystać ze swoich uprawnień wynikających z prawa

handlowego i stawiać je ponad prawem pracy. Niezbędne jest zatem, poszukiwanie rozwiązań

na drodze dialogu i współpracy między stronami, których efektem będzie zabezpieczenie

interesu kraju i firm oraz realizacja działań związanych z zabezpieczeniem i ochroną miejsc



pracy. Wierzymy, że dalsza współpraca ze stroną rządową w dialogu społecznym z udziałem

Pana Premiera, będzie się układała w tym duchu, dla dobra wszystkich zainteresowanych.

Ponieważ konflikt w ENERGA S.A. wymaga jak najszybszego rozwiązania, winien

stać się niezwłocznie przedmiotem obrad Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej.

Mamy nadzieję, iż w chwili obecnej, pozytywne doświadczenia tego Zespołu umocowanego

w prawie, może w istotny sposób wpłynąć na uzdrowienie narastającego konfliktu.

Zapewniamy, że organizacje członkowskie, które reprezentujemy w Zrzeszeniu

Związków Zawodowych Energetyków, solidaryzują się z powyższymi oczekiwaniami

i jednocześnie oświadczamy, że będziemy wspierać wszelkie zgodne z prawem działania

związków zawodowych w ENERGA S.A. na rzecz i w obronie interesów pracowniczych.
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Otrzymują:
1. Ministerstwo Skarbu Państwa
2. Ministerstwo Gospodarki
3. Kluby Parlamentarne
4. Zespół Trójstronny ds. Branży Energetycznej
5. Zarząd ENERGA S.A.
6. Centrale Związkowe
7. ZZZE a/a


