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Szanowni państwo! 

Dziękuję za odpowiedź na interpelację złożoną na prośbę Zrzeszenia przez posła 

Dariusza Wieczorka w sprawie zawieszenia dialogu społecznego w energetyce. Zrzeszenie 

Związków Zawodowych Energetyków wyraża jednak rozczarowanie, że Strona społeczna 

musiała podjąć tyle wysiłku, złożyć tak wiele pism i ponagleń, by po 16 miesiącach zastoju 

dialog dotyczący polskiej energetyki został przywrócony na poziomie branżowego Zespołu 

Trójstronnego ds. Branży Energetycznej, gdy tymczasem w energetyce Rząd dokonał tak 

wiele radykalnych zmian. 

Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków już rok temu, pismem 

adresowanym do Pana Prezydenta RP z dnia 2020-02-28 wzywało m.in. Rząd i wszystkich 

decydentów oraz uczestników dialogu społecznego do debaty o polskiej energetyce (załącznik 

nr 1). Strona rządowa nie podjęła wówczas wyzwania, kontynuując zawieszenie prac Zespołu 

Trójstronnego ds. Branży Energetycznej oraz całego dialogu społecznego na kolejne 16 

miesięcy. Dopiero następne inicjatywy, a w szczególności wspólne pisma OPZZ oraz ZZZE 
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do premiera Gowina (patrz załącznik nr 2) wywarły wpływ, skutkiem czego desygnowano 

Pana Artura Sobonia do Zespołu… z ramienia Strony rządowej. Styczniowe interpelacje 

poselskie posła Wieczorka były ostatnim aktem batalii o przywrócenie dialogu społecznego 

w energetyce. 

Zawieszenie wymaganych rokowań oczywiście nie opóźniło ani jednej rządowej 

decyzji w sprawie polskiej energetyki. Rozpoczęto realizację unijnego projektu „Zielonego 

Ładu” oraz Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej. Realizacja powyższych projektów 

skoncentrowała się na wydzielaniu aktywów węglowych. Zaproponowano głębokie zmiany 

w prawie energetycznym. Doprowadzono do przejęcia części energetyki przez koncerny 

paliwowe. Finalnie przedstawiono program Polityki Energetycznej Polski do 2040 r., 

sumujący te wszystkie działania. Ponadto, w związku z trwającą pandemią radykalnie 

zmieniono prawo pracy na niekorzyść pracowników, co dotyczy także polskich energetyków. 

Powstaje pytanie czy Rząd, w swej wizji spodziewał się, że tak głębokie procesy 

społeczne i gospodarcze zostaną przeprowadzone w sposób niezauważalny i przy cichej 

akceptacji pracowników i związków zawodowych? 

Wizja granicząca z naiwnością i zawieszenie dialogu społecznego zawsze drogo 

kosztują. Brak realnej i wyczerpującej debaty społecznej central związkowych z Rządem na 

temat przyszłości polskiej energetyki, wyprzedzającej wyżej wymienione procesy skutkuje 

obecnie falą niepokojów społecznych. Obawiamy się, że obecna reaktywacja Zespołu 

Trójstronnego… może być spóźnionym działaniem o co najmniej rok. 

Już w zeszłym roku, w PGE S.A. reaktywował się Komitet Protestacyjno-Strajkowy. 

W TAURON Polska Energia zawiązano również Komitet Protestacyjno-Strajkowy Związków 

Zawodowych. W PGE spory zbiorowe prowadzone są we wszystkich liniach biznesowych 

Grupy – dystrybucji, obrocie i wytwarzaniu. Żądania sporowe koncentrują się m.in. na 

zabezpieczeniu liczby miejsc pracy (etatów) w Grupie, wynikającej z zawartych uprzednio 

Porozumień a zagrożonych właśnie transformacją polskiej energetyki. Na tle PGE 

wyodrębnia się osobny konflikt w Zespole Elektrowni Dolna Odra, gdzie prowadzone są 

obecnie działania w celu likwidacji jednego z trzech największych pracodawców w regionie 

zachodniopomorskim. Skutki społeczne tej likwidacji, będącej efektem realizacji polityki 

„zielonego ładu” nie są w żaden sposób zabezpieczone programami branżowymi 

i regionalnymi. 

Żądania Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Związków Zawodowych TAURON 

Polska Energia odnoszą się także do planowania procesu transformacji sektora 

elektroenergetycznego na terenie południowej Polski, braku zabezpieczeń finansowych tych 

procesów oraz jego skutków społecznych. 

Pracownicy i reprezentujące ich organizacje związkowe w grupie ENERGA, powoli 

tracą już orientację, czy są jeszcze energetykami czy już pracownikami sektora paliwowego. 

Takie spiętrzenie problemów oraz pojawiające się już efekty podejmowanych przez 

Rząd decyzji powodują, że same deklaracje o prowadzeniu rozmów stają się 
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niewystarczające. Postulaty Strony społecznej w chwili obecnej powinny być zamieniane w 

realne zobowiązania. 

Jako Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków wyrażamy nadzieję, że 

wspólnie z Członkami Strony Społecznej Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej 

wnioskować będziemy o zawarcie Umowy społecznej dla polskiej energetyki, dokumentu 

wzorowanego na umowach zawieranych wcześniej i obecnie dla górnictwa węgla 

kamiennego. Umowa ta powinna umożliwić powiązanie realizacji wyżej wymienionych 

rządowych strategii ze środkami budżetowymi i/lub funduszami unijnymi tj. Funduszem 

Sprawiedliwej Transformacji i Europejskim Planem Odbudowy. Tak znacząca 

transformacja polskiego sektora energetycznego musi być bowiem zabezpieczona 

odpowiednimi środkami finansowymi. 

Z poważaniem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KO 
1. Prezydent RP 

2. Marszałek Sejmu 

3. Marszałek Senatu 

4. Premier RP / Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

5. Ministerstwo Aktywów Państwowych 

6. Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

7. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii 

8. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

9. Kluby Parlamentarne 

10. Media 

11. Zarządy Koncernów Energetycznych 

12. OPZZ 

13. Centrale związkowe branży energetycznej 

14. Organizacje Członkowskie ZZZE 

15. Biuro ZZZE a/a 

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

