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Organizacje Członkowskie 

Zrzeszenia Związków 

Zawodowych Energetyków 

 

A P E L ! 

Koleżanki i Koledzy! 

Pracownicy wszelkich linii biznesowych branży energetycznej! 

 

W związku z pogłębiającym się kryzysem społecznym, brakiem konstruktywnego 

dialogu społecznego oraz negatywnymi, dla pracowników naszych zakładów pracy, skutkami 

wynikającymi z powyższego w połączeniu z niepewnością o przyszłość naszych rodzin 

zdeterminowaną planowaną gigantyczną transformacją energetyki, w chwili obecnej jak  

i w najbliższym czasie, jako 

Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków 

wzywamy organizacje członkowskie Zrzeszenia oraz wszystkich pracowników, aby 

stanęli ramię w ramię i wsparli decyzję poszczególnych organizacji związkowych będącą 

skutkiem nabrzmiewającego od dłuższego czasu konfliktu społecznego w branży energetycznej 

i wzięli czynny udział 

w Manifestacji  

zaplanowanej na dzień 09 czerwca 2021 r. w Warszawie. 

Już w dniu 11 maja 2021 r. Związki Zawodowe działające w spółkach energetyczno-

górniczych, okołoenergetycznych i ciepłowniczych podjęły Decyzję o powołaniu 

Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Spółek Energetyczno-Górniczych, 

Okołoenergetycznych i Ciepłowniczych, a kilka dni później Komisja Krajowa NSZZ 

„Solidarność” podjęła podobną decyzję, co nie powinno nikogo dziwić. Ścieżka dojścia do 

realizacji zgłaszanych niejednokrotnie postulatów nie ma znaczenia. Łączy nas wspólny cel, do 

którego winniśmy dążyć i wzajemnie się wspierać. Wskazana data 09 czerwca 2021 r. jest 

dobrym terminem. Nie oznacza jednak, że będzie to jedyna forma manifestowania 

niezadowolenia społecznego przez brać związkową, gdyż protesty w poszczególnych spółkach 

odbywają się od kilkunastu miesięcy. 

Jeżeli będzie trzeba, zjednoczymy nasze siły wielokrotnie gdyż łączy nas wspólna idea. 



Niech nasz liczny udział w proteście stanie się dowodem na to, że przestaliśmy 

wierzyć w obietnice, a puste słowa nie stanowią żadnych gwarancji stabilnych, bezpiecznych 

i godnie wynagradzanych miejsc pracy i na pewno nie uspokoją nastrojów społecznych. Niech 

ta akcja stanie się punktem zwrotnym w powrocie do prawidłowego i konstruktywnego dialogu 

społecznego w branży, która jest gwarantem bezpieczeństwa państwa. 

Łączą nas hasła: 

- łamanie zasad współpracy ze stroną związkową w zakresie wprowadzania zmian strukturalno-

organizacyjnych, 

- niezrozumiałe restrukturyzacje poszczególnych działalności gospodarczych i bagatelizowanie 

negatywnych skutków społecznych (przykład: PGE), 

- zmniejszanie środków przeznaczanych na inwestycje i eksploatację urządzeń energetycznych 

co przełoży się na jakość świadczonych usług dystrybucyjnych i trwałość urządzeń, 

- łamanie z premedytacją praw pracowniczych i zawartych Porozumień (przykład: 

wypowiedzenie Porozumienia etatyzacyjnego w PGE Obrót S.A.), 

- zaniechanie wywiązywania się z podpisanych porozumień płacowych (przykład: PGE 

Dystrybucja S.A.), brak woli do przeprowadzania regulacji płacowych w spółkach Grup 

Kapitałowych przy systematycznie narastającej inflacji i wzrastającej drożyźnie (przykład: 

wszystkie Grupy), w konsekwencji realny spadek dochodów, 

- wypowiadanie Zakładowych i Ponadzakładowych Układów Zbiorowych Pracy (przykład: 

Grupa ENERGA), 

- brak jasnych i czytelnych założeń dotyczących tworzenia i funkcjonowania z założenia 

nierentownej Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, 

- brak woli objęcia pracowników mających przejść do NABE pakietem osłonowym podobnie 

jak górników węgla kamiennego, 

- brak realizacji działań mających na celu budowanie suwerenności energetycznej kraju opartej 

na krajowych zasobach, związanej z rozwojem i doinwestowaniem krajowego systemu 

energetycznego w oparciu o energetykę konwencjonalną. 

 

Jednocześnie zwracamy się do Kierownictwa OPZZ o wsparcie naszych działań 

dla dobra Polek i Polaków, których sytuacja wkrótce zmieni się diametralnie. 

Spotkajmy się 09 czerwca 2021 r. w Warszawie aby solidarnie z innymi organizacjami 

związkowymi zamanifestować nasze oczekiwania i niezadowolenie oraz aby pokazać, że brać 

energetyczna także potrafi upomnieć się o swoje prawa ! 

Z poważaniem: 
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