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Członkowie 

Strony Społecznej 

Zespołu Trójstronnego 

ds. Branży Energetycznej 

 

W nawiązaniu do pisma KSE NSZZ Solidarność z dnia 09.02.2020 r. do prezesa PiS 

Pana Jarosława Kaczyńskiego zwracam uwagę, że Zrzeszenie Związków Zawodowych 

Energetyków już rok temu, w lutym 2020 r. wzywało Rząd i wszystkich decydentów oraz 

uczestników dialogu społecznego do debaty o polskiej energetyce (patrz pismo z dnia 28 

lutego 2020 r.) i nie była to jedyna tego typu inicjatywa, efektem których spotykały nas próby 

dyskredytacji ze strony niektórych partnerów społecznych. Strona rządowa nie podjęła 

wyzwania, a przy okazji upływały kolejne miesiące zawieszenia prac Zespołu Trójstronnego 

ds. Branży Energetycznej oraz całego dialogu społecznego. 

Pomimo stanu pandemii Covid-19 Ministerstwa nie odstąpiły od planów najgłębszej 

od dekad reorganizacji polskiej energetyki, mogącej skutkować w wielu przypadkach 

likwidacją całych gałęzi tego przemysłu. Doprowadzono do przejęcia części energetyki przez 

koncerny paliwowe, rozpoczęto realizację wydzielania aktywów węglowych, zaproponowano 

głębokie zmiany w prawie energetycznym, w końcu przedstawiono program Polityki 

Energetycznej Polski do 2040 r., sumujący te wszystkie działania. 

Powyższe było do przewidzenia. Konsekwencja i jedność związkowa wszystkich 

central działających w energetyce mogła w tamtym okresie przynajmniej skorygować tak 

daleko idące rządowe plany. Kredyty zaufania i porozumienia wyborcze, jakimi hojnie 

obdarowywano Rząd skutkowały tym tylko, że decydenci zyskali spokój społeczny w trakcie 

podejmowania decyzji, dający mu niemalże całkowitą swobodę działania. Należy postawić 

pytanie czy „przebudzenie się” niektórych central związkowych niemalże na finiszu tych 

wszystkich procesów, w momencie gdy decyzje już zapadły, nie są spóźnione przynajmniej 

o dwa lata. 

Powraca pytanie (postawione przez nas w październiku 2020 r.) o metodę działania 

polskiego ruchu związkowego w kolejnych dekadach. 

Faktem jest, że interesy pracodawców a często także interes Państwa – największego 

pracodawcy, są zazwyczaj rozbieżne z interesami pracowników. W każdym (także obecnym) 
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sejmie czy rządzie ścierają się ze sobą różne „grupy interesu”. Właśnie ze względu na tę 

pryncypialną rozbieżność interesu „kredyty zaufania” udzielane któremukolwiek rządowi czy 

jakieś specjalne poparcie, zawsze zostanie nadużyte czy nieprawidłowo wykorzystane, czego 

przykładem jest obecna sytuacja w energetyce. Teatralne padanie w ramiona z politykami 

obnażają każdorazowo tylko naiwność związków zawodowych i obniżają poziom zaufania do 

całego ruchu związkowego. 

W załączeniu do tego pisma przedkładam zestawienie zmian w prawie pracy, jakie 

zaszły w latach 2015 - 2020. Zmiany te, obejmujące dziesiątki kwestii, w przytłaczającej 

większości niekorzystne dla pracowników zostały wprowadzone pod szyldem 

prospołeczności obecnego Rządu - patrz załącznik nr 1. Prawo pracy powoli zaczyna 

przypominać „dziki kapitalizm” dziewiętnastego wieku i początków dwudziestego. Zmiany 

dotyczą także polskich energetyków i będą stanowić wyzwanie w trakcie rozpoczynających 

się rokowań nad nowym Ponadzakładowym Układem Zbiorowym  Pracy dla branży 

energetycznej. Pomimo tych zmian, Premier Jarosław Gowin, jako Przewodniczący Rady 

Dialogu Społecznego, w piśmie z 3 lutego 2021 r. proponuje „dalsze uelastycznianie prawa 

pracy” jako tematykę prac w Zespole – patrz załącznik nr 2. 

Ile zatem jeszcze tego kredytu zaufania mamy udzielać? Wykonujmy naszą 

związkową pracę konsekwentnie bez zbędnych emocji. Nie dawajmy się wciągać w 

polityczne alianse i układy. W każdym momencie patrzmy każdemu rządowi „na ręce”. Bez 

znaczenia na jego „społeczny” czy „liberalny” charakter, twardo pilnujmy interesów 

pracowników. Inaczej staniemy się tylko niemym tłem dla działań, które osłabiają polską 

energetykę. 

 

Załączniki: 

Zał. nr 1 - Zmiany w prawie pracy w latach 2015-2020. Liberalizacja prawa pracy. 

Zał. nr 2 – pismo z dnia 03 lutego 2021 r. Ldz. RDS/122/02 2021 

 

Z poważaniem: 
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