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Sieraków 4 pa�dziernika 2006 roku. 

 
Stanowisko 

Zrzeszenia Zwi�zków Zawodowych Energetyków 
 

„Palec na wył�czniku...” 
 

Dialog społeczny jak i współpraca z partnerami społecznymi zdaniem Zrzeszenia Zwi�zków 

Zawodowych Energetyków nie jest realizowany przez Ministerstwo Gospodarki jak i Ministerstwo 

Skarbu Pa�stwa przy realizacji „Programu dla elektroenergetyki”. Uprawiana jest naszym 

zdaniem polityka faktów dokonanych jako działanie odra�aj�ce i nieodpowiedzialne. Odra�aj�ce, 

dlatego �e prowadzone jako słu�alcze post�powanie celem przypodobania si� Unii Europejskiej 

z pomini�ciem interesu obywateli i pracobiorców. Jednocze�nie nieodpowiedzialne, dlatego �e 

doczesno�� decydentów nie b�dzie skutkowało ich odpowiedzialno�ci� za utracone miejsca 

pracy i pogorszenie �ycia obywateli zwi�zane z podwy�kami cen energii elektrycznej. 

 

Wbrew podr�cznikowym teoriom zwi�zki zawodowe zawsze patrzyły podejrzliwie na tak zwany 

„wolny rynek”. Co� takiego naszym zdaniem nie istnieje. Rynek zawsze był obwarowany licznymi 

regulacjami (Urz�d Regulacji Energii) b�d�cymi wyrazem gry politycznych interesów a nie 

dobrem społecze�stwa. 

 

Jedn� z podstawowych warto�ci nie tylko Rzeczpospolitej Polskiej, ale tak�e Unii Europejskiej 

oraz Rady Europy jest idea dialogu społecznego. Idea ta została odzwierciedlona w systemie 

prawnym zarówno Rzeczpospolitej Polskiej jak i Unii Europejskiej i Rady Europy.  

Na doniosło�� tej idei wskazuje fakt, �e jest ona rozwijana w najwa�niejszych polskich i 

europejskich aktach prawnych. 

Na potrzeb� jej urzeczywistnienia wskazuje preambuła Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz 

jej poszczególne artykuły, a tak�e liczne akty prawne w postaci ustaw i rozporz�dze�. 

Odniesienie oraz sprecyzowanie tej warto�ci znajdziemy w najwa�niejszych aktach Unii 

Europejskiej a w tym art. 136 Traktatu o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej, zapisach 

Wspólnotowej Karty Socjalnych Praw Podstawowych i wielu innych dokumentów. Rada Europy w 

swym dokumencie - Europejskiej Karcie Społecznej tak�e wskazuje na konieczno�� rokowa� w 

ustalaniu wa�nych społecznie kwestii. 
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Bior�c powy�sze pod uwag�, organizacje zwi�zkowe zorganizowane i reprezentowane w 

Zrzeszeniu Zwi�zków Zawodowych Energetyków wzywaj� Rz�d Rzeczpospolitej Polskiej 

do respektowania i wykonywania obowi�zuj�cego prawa, czego urzeczywistnieniem musi 

by� realizacja dialogu społecznego!  

 
Niniejszy apel odnosi si� w szczególno�ci do sposobu realizacji rz�dowego „Programu dla 

elektroenergetyki”. Powszechnie wiadomym jest, �e realizacja tego programu niesie za sob� 

szereg bardzo powa�nych konsekwencji społecznych. O skali tych konsekwencji niech �wiadczy 

liczba zatrudnionych w elektroenergetyce osób oraz doniosło�� i znaczenie ich pracy dla polskiej 

gospodarki. 

 

W odczuciu pracowników energetyki jak i reprezentuj�cych je organizacji zwi�zkowych realizacja 

tego programu prowadzona jest metod� tworzenia faktów dokonanych. Takie działanie poza 

bezprawno�ci� jest skrajnie nieodpowiedzialne. Nie wymaga szczególnego uzasadnienia 

twierdzenie, �e brak dialogu społecznego oraz przeprowadzanie wypracowanych w 

urz�dniczych gabinetach ponad głowami pracowników rozwi�za� zawsze b�dzie 

skutkowało niepokojami społecznymi. Skala prowadzonych zmian oraz ich doniosło�� 

społeczna jest ogromna st�d i oburzenie społeczne mo�e przybra� fatalne rozmiary. Ju� w chwili 

obecnej w wielu przedsi�biorstwach, które maj� zosta� obj�te „Programem dla elektroenergetyki” 

pojawiaj� si� ��dania realizacji akcji strajkowych. Wykazana w pierwszych zdaniach 

niniejszego stanowiska w sposób bezsporny bezprawno�� działa� strony rz�dowej daje 

zwi�zkom zawodowym podstaw� prawn� dla wszcz�cia wymaganej przez stosowne przepisy 

legalnej procedury strajkowej.  

 

W tym miejscu nale�y pami�ta� o charakterze wykonywanej przez Elektroenergetyków 

pracy oraz jej finalnym produkcie – energii elektrycznej i ciepłu. 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 ignorowanie 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  

 
 
Wzywamy, zatem stron� rz�dow� do prowadzenia prawdziwego dialogu społecznego w Zespole 

Trójstronnym ds. Bran�y Energetycznej nad skutkami społecznymi proponowanych zmian i ze 

staranno�ci� odzwierciedlaj�c� �wiadomo�� powagi sytuacji, Stwierdzamy jednocze�nie, i� 

determinacja zwi�zków zawodowych jak i pracowników elektroenergetyki w celu obrony miejsc 
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pracy jest ogromna. Odpowiedzialno�� za trzymanie „palca na wył�czniku” w tej sytuacji staje si� 

decyzj� strony rz�dowej.  

 

Pracownicy energetyki byli zawsze odpowiedzialnymi fachowcami znaj�cymi konsekwencj� 

swoich działa� i nigdy nie korzystali z ostatecznych rozwi�za�, ale na dzie� dzisiejszy trudno 

b�dzie o rozs�dek w obliczu braku pracy i perspektyw na ni� w wyniku nieodpowiedzialnych 

rozstrzygni�� politycznych.  

 

Bior�c powy�sze pod uwag� ��damy: 

1. Wstrzymania przez Ministra Skarbu Pa�stwa wszelkich działa� w Spółkach 

zwi�zanych w jakikolwiek sposób z realizacj� „Programu dla elektroenergetyki”. 

2. Realizacji procesu konsultacji okre�lonych w Porozumieniu Trójstronnego Zespołu 

ds. Bran�y Energetycznej z dnia 27.03.2006 roku, oraz Porozumienia zawartego z 

Sekretariatem Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarno��” z dnia 17.08.2006 roku. 

3. Uzgodnienia na poziomie zespołów roboczych pomi�dzy pracodawcami a 

zakładowymi organizacjami zwi�zkowymi materiałów do konsultacji w Zespole 

Trójstronnym ds. Bran�y Energetycznej. 

4. Przedło�enia przez stron� rz�dow� opracowania ko�cowego dotycz�cego 

powstania konsolidowanych grup w elektroenergetyce według jednolitych 

standardów uzgodnionych przez Zespół Trójstronny ds. Bran�y Energetycznej. 

 
 
 

 

Otrzymuj�: 

1. Kancelaria Premiera  

2. Kancelaria Prezydenta  

3. Ministerstwo Skarbu Pa�stwa  

4. Ministerstwo Gospodarki 

5. Ministerstwo Pracy  

6. Organizacje Zwi�zkowe Bran�y Energetycznej 

7. Centrale Zwi�zkowe  

 


