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Co dalej z polską energetyką? Co się dzieje? 

Na zadawane ostatnio przez Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków pytanie 

o dalszy los polskiej energetyki powoli rysuje się odpowiedź. O tym, jak może wkrótce 

wyglądać polska energetyka niech świadczy sytuacja w nieustannie doświadczanej wszelkimi 

restrukturyzacjami, a ostatnio przejętej przez koncern paliwowy ORLEN, Grupie ENERGA 

(patrz pismo Zarządu PKN ORLEN w sprawie płockich układów zakładowych). W tym 

miejscu zaznaczyć należy, że w chwili przejmowania ENERGII Zrzeszenie ostrzegało, że może 

to świadczyć o początku procesu demontażu jednolitej struktury  polskiej energetyki a dialog 

społeczny i przewidziana kodeksem pracy partycypacja pracownicza w zarządzaniu 

przedsiębiorstwami stanie się w naszej branży fikcją. 

Z przykrością stwierdzamy, że żadna z pozostałych central nie podzieliła wtedy obaw 

Zrzeszenia. W niektórych przypadkach Zrzeszenie wręcz wykluczano ze wspólnych Stanowisk 

Strony społecznej Trójstronnego Zespołu  ds. Branży Energetycznej.  W tej chwili Zespół… 

nie istnieje, a przyczynił się do tego Rząd RP nie desygnując od roku do jego składu 

wymaganych regulaminem przedstawicieli. Nie oznacza to oczywiście wstrzymania dalszych, 

intensywnych prac nad kształtem (a w wielu przypadkach bytem) polskiej energetyki.  Decyzje, 

odnośnie całych gałęzi polskiej energetyki, podejmowane są bez żadnych konsultacji ze Stroną 

społeczną. Centrale związkowe od roku „prowadzą rokowania” same ze sobą, nie będąc 

w stanie przedstawić wspólnego i jednoznacznego żądania przywrócenia dialogu społecznego 

na poziomie ministerialno-zarządczym.  

Jak może wyglądać wkrótce polska energetyka widać w załączonej korespondencji. 

Zarząd grupy paliwowej nie pozostawia żadnej swobody spółkom energetycznym 

w zarządzaniu prowadzonymi przez nich przedsiębiorstwami. Nie chodzi tu oczywiście 

o spółkę bezpośrednio od niego zależną tj. ENERGA S.A. ale pracodawców znajdujących się 

na samym dole drabiny korporacyjnej paliwowego giganta. Zarządom tych spółek nie 

pozostawia się żadnego pola decyzji w sprawach pracowniczych. Posługując się dziwną 

retoryką „najwyższego obrońcy praw pracowniczych”, z „tylnego siedzenia” dokonuje się 
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obniżek wynagrodzenia pracowników. Jest to oczywiste naruszenie przepisów zbiorowego 

prawa pracy, które do rokowań z organizacjami związkowymi wyznacza te podmioty, 

które zatrudniają pracowników, tj. pracodawców a nie te podmioty, które zarządzają 

grupami kapitałowymi (podmioty na odpowiednim poziomie decyzyjności).  

Należy także pamiętać, że PKN ORLEN jest wyznaczany przez Rząd jako podmiot 

mający przejąć inne przedsiębiorstwa energetyczne. W skład przejmowanego PGNiG wchodzi 

energetyka mazowiecka (PGNiG Termika S.A.). Oczywiście dalej obowiązuje pytanie czy 

PKN ORLEN nie sięgnie po inne grupy energetyczne czy ich części. Komu obecnie mamy 

zadać to pytanie, komu przedstawić postulaty pracownicze, skoro Zespół Trójstronny – 

najwłaściwsze do tego miejsce,  jest od roku  martwy.  

Tak w dalszej perspektywie może wyglądać polska energetyka.  Podzielona 

i rozdrobniona w grupach o innym charakterze niż energetyczny, bez ministerialno-

zarządczego partnera,  wyznaczonego do rozmów o naszych najważniejszych problemach. 

Praca energetycznych central związkowych - Strony społecznej, bez partnera do 

rozmów sprowadzi się do kółka wzajemnej adoracji. 

Na takie działania Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków nie wyraża 

zgody. 

Dlatego wzywamy całą stronę społeczną Międzyzwiązkowego Komitetu 

Protestacyjno Strajkowego Branży Energetycznej do wspólnego pojęcia działań 

dotyczących wybudzenia z letargu Partnerów społecznych ZTdsBE, celem rozpoczęcia 

konstruktywnego dialogu o przyszłości branży energetycznej. 
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Otrzymują: 

1. Pan Andrzej Duda Prezydent RP 

2. Pan Mateusz Morawiecki – Prezes 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. Rada Dialogu Społecznego 

9. Pan Jacek Goliński – Prezes Zarządu ENERGA S.A. 

10. Pan Wojciech Dąbrowski – Prezes Zarządu PGE S.A. 

11. Pan Paweł Szczeszek – Prezes Zarządu ENEA S.A. 

12. Pan Wojciech Ignacok – Prezes Zarządu TAURON Polska Energia S.A. 

13. OPZZ 

14. Media 

15. Organizacje członkowskie ZZZE 

16. ZZZE a/a 

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia

