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Stanowisko 
Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków 

w sprawie sytuacji w energetyce. 
 

Delegaci III Zjazdu Sprawozdawczego V Kadencji Zrzeszenia Związków 

Zawodowych Energetyków z głębokim niepokojem obserwują rozwój sytuacji dotyczący 

teraźniejszości jak i przyszłości energetyki polskiej. 

Działania podejmowane przez władze Koncernów Energetycznych mają na celu 

umniejszenie wartości pracowników i zmierzają do pozbawienia ich praw nabytych. 

Cele przyjęte w Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. skutkować będą 
zmniejszeniem się miejsc pracy oraz rewolucją w kierunku pozostawienia energetyki polskiej 

bez dostaw polskiego węgla i skazania jej na import z zewnątrz surowców, niezbędnych do 

zabezpieczenia wytwarzania energii elektrycznej w kraju. 

Taki stan rzeczy w sposób oczywisty zmierza do degradacji branży energetycznej oraz 

stawia pod znakiem zapytania bezpieczeństwo energetyczne Polski jak i przyszłość 
pracowników branży o znaczeniu strategicznym dla kraju. Taka transformacja stoi według nas 

w jawnej sprzeczności zarówno z interesem pracowniczym jak i interesem Rzeczpospolitej 

Polskiej. 

Jednocześnie bagatelizowany jest Zespół Trójstronny ds. Branży Energetycznej. Nie 

ma jakiegokolwiek merytorycznego dialogu społecznego dotyczącego przyszłości polskiej 

energetyki oraz zamierzonych zmian w tym obszarze. 

Strona rządowa do tej pory nie wyznaczyła osoby odpowiedzialnej za dialog 

społeczny na forum ZTds.BE. Zespół Trójstronny ds. Branży Energetycznej jest najwyższym 

poziomem, na którym winien być prowadzony dialog społeczny o polskiej energetyce. 

Przez dekady sytuacja w polskiej energetyce była przedmiotem posiedzeń Zespołu, 

dopóki wcześniej rządząca PO nie zniszczyła tego dialogu, a obecna władza zamiast 

deklarowanej poprawy, pozostawiła „obietnice, dym i zgliszcza”. 

Nie ma dialogu społecznego na najwyższym poziomie tj. w ramach prac Zespołu 
Trójstronnego ds. Branży Energetycznej a stronę społeczną stawia się przed faktami 
dokonanymi. 
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W zamian inspiruje się do powoływania odrębnych „ciał” w poszczególnych Grupach 

Kapitałowych do prowadzenia dialogu, zazwyczaj na rzecz konkretnego podmiotu. 

To nie ma być rywalizacja na rzecz jednego środowiska ale merytoryczny dialog 

dotyczący przyszłości całej branży energetycznej i jej pracowników. 

Przy milczącej aprobacie sojuszników, postawiono przed faktem pracowników Grupy 

ENERGA. „Drugiego razu” nie będzie. 

Wyrażamy nasz głęboki niepokój i wzywamy rządzących i odpowiedzialnych za 

przyszłość energetyki polskiej do realizacji dialogu społecznego w oparciu o interes tej 

branży i przyszłość jej pracowników. 

Tylko wzajemne zrozumienie i dialog społeczny uchronią nas przed pogłębianiem się 
narastających niepokojów społecznych wśród pracowników branży energetycznej! 

 

Z poważaniem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KO 
1. Prezydent RP  

2. Premier RP / Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

3. Ministerstwo Aktywów Państwowych 

4. Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

5. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

6. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii 

7. Kluby Parlamentarne 

8. Zarządy Koncernów Energetycznych 

9. OPZZ 

10. Centrale związkowe branży energetycznej 

11. Organizacje Członkowskie w ZZZE 

12. Biuro ZZZE a/a 


