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Warszawa 19.06.2020 r. 
ZZZE/30/20 
 
 
 

Organizacje Członkowskie 
Zrzeszenia Związków 
Zawodowych Energetyków 

 

Informacja o przebiegu wideokonferencji Zespołu problemowego ds. Polityki 
Gospodarczej i Rynku Pracy przy Radzie Dialogu Społecznego 

w dniu 18 czerwca 2020 r. 

Zespół został zwołany przez przedstawiciela OPZZ, Kol. Leszka Miętka m.in. 
w odpowiedzi na wnioski Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków wyrażone we 
wcześniejszych pismach, wystąpieniach oraz wezwaniach do debaty na temat polskiej 
energetyki. 

Przygotowane na Posiedzenie Zespołu tezy będące wspólnym mianownikiem 
Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków, Związku Zawodowego Górników 
w Polsce oraz Forum Związków Zawodowych to: 

1. Pytanie o kondycję dialogu społecznego z Rządem. Zanik na szczeblu branżowym 
funkcjonowania Zespołów Trójstronnych. W efekcie brak dialogu i konsultacji 
najważniejszych problemów dla górnictwa i energetyki. Zespół Trójstronny ds. 
Branży Energetycznej nie zebrał się od 09 października 2019 r. Brak konsultacji 
najważniejszych zmian w energetyce. 

2. Co dalej z branżą energetyczną i branżą górniczą – przyszłość branży energetycznej 
i górniczej. Program dla energetyki, przejęcia w energetyce, kwestie fiskalne itp. 

3. Brak branżowych Ponadzakładowych Układów Zbiorowych Pracy w energetyce 
i górnictwie. 

4. Ustawy o zwalczaniu Covid-19 Tarcze 1.0-4.0. zawieszające prawa pracownicze. 
Kiedy nastąpi odmrożenie prawa pracy? Potwierdzenie czasowości rozwiązań, 
harmonogram zmian. 

Skład Zespołu. 
Absencja ze strony Rządu. „Wielcy nieobecni” to zapowiedziani wcześniej; Premier 

Morawiecki i Wicepremier Sasin. Nieobecność oraz brak aktywności ze strony Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rząd reprezentuje Ministerstwo Klimatu w osobie 
Sekretarza Stanu Pana Piotra Dziadzio oraz Ministerstwo Aktywów Państwowych w osobie 
Podsekretarza Stanu Pana Zbigniewa Gryglasa wraz z zastępcą. 
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Przedstawiciele MRPiPS, wyjaśniając swoją kolejną nieobecność na ustalonym 
wcześniej posiedzeniu w ramach dialogu społecznego, przesłali usprawiedliwienie 
nieobecności innymi obowiązkami oraz deklarację „poszanowania i przykładania najwyższej 
wagi do dialogu społecznego” – co Strona Społeczna odebrała jako kpinę. Przedstawiciel 
Ministerstwa Klimatu odpowiedzialnego m.in. za "zielony ład", Pan Piotr Dziadzio przed 
godziną 13 opuścił spotkanie. W trakcie spotkania dołączył reprezentant MRPiPS, nie 
zabierając jednak głosu w dyskusji – poza wyjaśnianiem dotyczącym absencji. Na spotkaniu 
aktywni pozostali wyłącznie przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych. 

Wobec powyższego, związkowcy zwrócili uwagę, że takie podejście do „dialogu 
społecznego” było charakterystyczne dla poprzednich ekip i dotyczy to także Posiedzeń 
innych Zespołów w tym Zespołu ds Transportu. 

Strona społeczna reprezentowana była w komplecie przez centrale związkowe 
w osobach Przewodniczących. Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków 
reprezentowali: Przewodniczący Jerzy Wiertelak, Wiceprzewodniczący Ireneusz Wiśniewski 
oraz Członek Zarządu Jarosław Szunejko. 

Przebieg. 
Posiedzenie Zespołu problemowego ds. Polityki Gospodarczej i Rynku Pracy przy 

Radzie Dialogu Społecznego w dniu 18 czerwca br. rozpoczęło się o godz.11:00. 
Przedstawiciel Rządu poinformował uczestników wideokonferencji o konieczności 

transformacji polskiej energetyki i górnictwa w kierunku zwiększenia wykorzystania energii 
odnawialnej oraz przygotowywaniu strategii dla tych branż. Poinformował o pracach 
dotyczących Krajowego planu na rzecz energii i klimatu oraz Polityki energetycznej Polski do 
2040 roku informując, że dokument ten jest już „zaawansowany” i zostanie zakomunikowany 
Stronie społecznej gdy będzie gotowy. Ponadto MAP przedstawiło prezentację na temat m.in. 
importu węgla oraz covid-19 (30 min.) co w zasadzie nie miało związku z przedmiotem 
spotkania ale „skutecznie wypełniało czas”. Ministerstwo Klimatu poinformowało 
i wielokrotnie podkreślało potrzebę zachowania i tworzenia nowych miejsc pracy przy 
transformacji w energetyce i górnictwie. Odnosząc się do zawieszenia prac Zespołów 
Trójstronnych, przedstawiciel Ministerstwa Aktywów Państwowych, Pan Zbigniew Gryglas 
zadeklarował odtworzenie dialogu na tym poziomie. 

Pierwszym wypowiadającym się ze Strony Społecznej (poza moderatorem 
Kol. Leszkiem Miętkiem) był Przewodniczący Jerzy Wiertelak. Pozwolił sobie wytknąć 
przedstawicielom rządu zanik dialogu społecznego, zaniechanie prac Zespołów Trójstronnych 
ds. Branży Energetycznej i Górniczej oraz preferowanie i prowadzenie rozmów wyłącznie 
z jedną centralą związkową. Zwrócił uwagę na fakt, że strategia dla energetyki jak również 
dla górnictwa, w tym „Polityka energetyczna państwa do 2040 roku”, powinny być 
KONSULTOWANE ze Stroną społeczną na etapie projektu, czemu winny służyć Posiedzenia 
Zespołów Trójstronnych, a nie KOMUNIKOWANIE tego po fakcie, czyli po ich przyjęciu. 

Zwrócił uwagę przedstawicielom rządu, że w wielu przypadkach restrukturyzacje są 
przeprowadzane bez żadnej konsultacji ze stroną społeczną – czego żywym przykładem jest 
Grupa ENERGA kupiona przez państwowy PKN Orlen. 

Jednocześnie wskazał przedstawicielom rządu uwagę na fakt zamrażania praw 
pracowniczych przez cztery kolejne Tarcze 1.0-4.0 w konsekwencji wprowadzania kolejnych 
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ustaw o zwalczaniu Covid-19. Zadał więc pytanie, czy w związku z „odmrażaniem 
gospodarki” nastąpi także „odmrożenie prawa pracy”? 

Kolejny wypowiadający się - ekspert BCC wskazał natomiast, że Ministerstwo 
Klimatu nie jest odpowiedzialne za tworzenie czy utrzymanie miejsc pracy, chociaż tak 
chętnie o tym mówi. Strategia dla energetyki i górnictwa jest realizowana od 2016 r., 
dokumentem pt. Polityka energetyczna Polski do roku 2040. Zadał pytanie czy w tym temacie 
coś się zmienia. MK i MAP potwierdziło, że „nowa” strategia dla energetyki i górnictwa jest 
opisana tak naprawdę dokumentem p2040 z 2016 r. 

Jarosław Szunejko (ZZZE, Kolegium ORL-EN KE ENERGA) wskazał, że Strategia 
opisana w Programie dla energetyki i górnictwa powinna być rozpisana do 2050 roku. 
Wskazał także na niekonsultowane ze Stroną społeczną palny tworzenie koncernów paliwowo 
energetycznych przez PKN Orlen. Wyraził również wątpliwość, czy wielkie inwestycje 
w odnawialną energię w rzeczywistości pozwolą utrzymać obecne miejsca pracy. 

W trakcie Posiedzenia Zespołu, bardzo konstruktywnie wypowiadali się także 
w podobnym duchu Kol. Leszek Miętek, Przewodniczący Związku Zawodowego Górników 
w Polsce Kol. Dariusz Potyrała, Współprzewodniczący Zespołu Trójstronnego ds. Branży 
Energetycznej Kol. Krzysztof Kisielewski oraz inni Przewodniczący reprezentujący 
organizacje związkowe z obszaru górnictwa. 

Posumowanie Zespołu. 
Nieobecność decyzyjnych przedstawicieli Rządu na Posiedzeniu Zespołu wskazuje 

na ewidentny brak poszanowania „dialogu społecznego” przez stronę rządową. Osiągnieciem 
jest niewątpliwie deklaracja przedstawiciela Ministerstwa Aktywów Państwowych Pana 
Zbigniewa Gryglasa dotycząca wznowienia prac Branżowych Zespołów Trójstronnych. 
Podobnej deklaracji nie złożył jednak przedstawiciel Ministerstwa Klimatu, gdyż wcześniej 
wyszedł ze spotkania. Nie wiemy zatem na ile traktować poważnie te deklaracje, biorąc pod 
uwagę obecny podział kompetencyjny w poszczególnych resortach. Zadeklarowano również 
zaprezentowanie gotowej strategii dla branż. 

Dla Strony Społecznej jest to jednak niewystarczające, gdyż przedmiotowa strategia 
bezwzględnie winna być konsultowana na etapie projektu. Wyrażono powszechne 
oczekiwanie Strony Społecznej dotyczące konieczności konsultowania prac nad kształtem 
strategii a nie biernego wysłuchiwania informacji o gotowych i wdrażanych (lub już 
wdrożonych) założeniach. 

Zakończenie Posiedzenia Zespołu 14 30. 

Z poważaniem: 
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1. Organizacje członkowskie ZZZE 
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