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Stanowisko 

Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków  

w sprawie: 

 

Zapowiadanego na dzień 29 grudnia 2006 roku podwyższenia kapitału zakładowego w 

nowoutworzonej spółce P.S.E ENERGIA S.A. poprzez wniesienie przez Skarb Państwa aportem 

akcji spółek energetycznych tworzących grupę, pod dawną nazwą - L6 oraz skutków takich 

działań jako symptomatyczne w relacji do wszystkich konsolidowanych grup w realizowanym 

przez Ministerstwo Skarbu Państwa „Programie dla elektroenergetyki”.  

  

Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków ze zdziwieniem i narastającym 

gniewem przyjmuje informacje o planowanym podwyższeniu kapitału zakładowego w spółce 

P.S.E. Energia S.A. poprzez wniesienie do niej aportem akcji spółek stanowiących dawną grupę 

L6 powiększoną o łódzkie przedsiębiorstwa energetyczne..  

 

Krok taki jest ewidentnym zaprzeczeniem czynionych ze strony przedstawicieli Skarbu Państwa 

zapewnień o poprzedzeniu wyżej wskazanego kroku prawnie wiążącymi rozstrzygnięciami 

dotyczącymi wydania akcji pracowniczych oraz możliwości ich wymiany na akcje spółki 

„portfelowej” - notatki ze spotkań partnerów społecznych. 

  

Przypominamy także o piśmie z Ministerstwa Skarbu Państwa z dnia 23 listopada br, w którym 

strona społeczna była proszona o cierpliwość oraz zapewniana o tym, że działania prowadzące do 
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konsolidacji będą poprzedzone prawnie wiążącymi rozstrzygnięciami w zakresie akcji 

pracowniczych oraz ewentualnej ich zamiany.  

 

Działania obecne, polegające na podwyższeniu kapitału zakładowego bez zmiany ustawy – prawo 

energetyczne lub przynajmniej podpisania umowy społecznej wskazują, że podejmowany do tej 

pory dialog społeczny, polegający na konsultacjach oraz wymianie pism i projektów miał 

stanowić jedynie „wentyl bezpieczeństwa”, uspakajający nastroje społeczne na czas działań 

Skarbu Państwa – działań, które w żaden sposób nie są efektem uzgodnień Stron.  

W związku z powyższym stanowczo się takim działaniom sprzeciwiamy i żądamy wstrzymania 

podwyższenia kapitału P.S.E. Energia S.A. do czasu uzgodnienia stosownych dokumentów 

zapewniających bezpieczeństwo prawne w nabyciu przez pracowników akcji oraz pewności dla 

możliwości ich wymiany.  

 

Dalszy uporczywy brak reakcji na kolejne stanowisko ZZZE ze strony MSP będzie w 

naszej ocenie czynieniem przez Ministerstwo Skarbu Państwa użytku ze swego prawa, które jest 

sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa oraz zasadami współżycia 

społecznego i takie zostanie przez Zrzeszenie zaskarżone. 

 

  

 

 

 

Otrzymują: 

 
1. Kancelaria Premiera  

2. Ministerstwo Skarbu Państwa  

3. Ministerstwo Gospodarki 

4. Ministerstwo Pracy  

5. Najwyższa Izba Kontroli 

6. Organizacje Związkowe Branży Energetycznej 

7. Centrale Związkowe  

 


