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Wstępne Stanowisko Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków 

do zmian w prawie energetycznym 

 

Szanowny Panie Premierze! 

Przedstawiony projekt zmian w Prawie energetycznym wymaga szerokiej dyskusji. 

Wprowadzane zmiany są obszerne i niezwykle ważne, dojść ma wręcz do przebudowy systemu 

energetycznego kraju. Ustawa wprowadza rozmaite rozwiązania sprzyjające innym niż 

dotychczas formom wytwarzania energii, jej magazynowania, elektromobilności itd. Przepisy 

te bez wątpienia będą miały długofalowy wpływ na sytuację pracowników i spółek 

energetycznych. 

Przykładem przepisów (jednym z wielu, przytoczonym wyłącznie na potrzeby tego 

wniosku) mającym bezpośrednie przełożenie na sytuację pracowników są projekty zmian 

w zakresie świadectw kwalifikacji. 

Zmiany te wprowadza art. 1 pkt 48 ustawy, widoczny na str. 66-69 pliku. Zmiany 

wobec istniejącego systemu są znaczne – świadectwa kwalifikacji, które obecnie mogą być 

ważne bezterminowo, mają być ważne tylko 5 lat (art. 54 ust. 1aa). Towarzyszy temu 

przebudowa systemu wydawania świadectw (art. 54 ust. 2c i następne). Jednocześnie 

z załączonych dokumentów z URE (str. 471) wynika, że obecnie wydaje się ok. 300 tys. 

świadectw rocznie. W dokumencie nie przedstawiono danych, jak konieczność odnawiania 

wszystkich świadectw co 5 lat wpłynie na działanie systemu. 
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To tylko drobna cząstka w obszarze naszych uwag, które są w trakcie 

przygotowywania. Z przepisami tymi powinni zapoznać się eksperci mający na co dzień do 

czynienia z systemem świadectw kwalifikacyjnych i w imieniu central związkowych 

przygotować stanowisko do dyskusji w tej kwestii. Wskazane jest, by zapoznali się 

z uzasadnieniem tych przepisów (str. 107-110 pliku), stanowiskiem prezesa URE (str. 471-2 

pliku) oraz uwagami strony społecznej (str. 885-896 pliku). 

Ten temat i wiele innych, objętych zmianami – powinien stać się przedmiotem prac 

Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej – gremium, które od 14 miesięcy nie zebrało 

się w pełnym - prawidłowym składzie strony rządowej (przykładem jest sierpniowe spotkanie 

w formie wideokonferencji). 

Mamy do czynienia z bardzo merytorycznym zagadnieniem o niezwykłej wadze dla 

przyszłości Branży Energetycznej i dialog na tym szczeblu traktujemy jako niezbędny. 

Z poważaniem: 
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1. Premier RP 

2. Ministerstwo Aktywów Państwowych 

3. Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

4. Kluby Palamentarne 

5. OPZZ Pan Piotr Ostrowski 

6. Strona Społeczna ZTdsBE 

7. Organizacje członkowskie ZZZE 

8. Biuro ZZZE a/a 


