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Dotyczy: Stanowisko Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyki w sprawie 

wypowiadania dokumentów zbiorowego prawa pracy. 

 

Szanowny Panie Ministrze! 

Organizacje członkowskie Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków 

działające w Grupie PGE zwróciły się z prośbą o interwencję w sprawie wypowiedzenia 

i odstępowania przez Zarząd Grupy od branżowego i zakładowego zbiorowego prawa pracy. 

Dotyczy to w szczególności prób wypowiedzeń tzw. Porozumień etatyzacyjnych, 

a także wypowiedzenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PGE 

Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie oraz odstąpienia od stosowania Ponadzakładowego 

Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego. 

Powyższe wypowiedzenia przyjmujemy z najwyższą dezaprobatą. Działania te 

przeczą wszystkim wcześniejszym oświadczeniom i deklaracjom składanym przez Zarząd 

Grupy PGE, wobec przedstawicieli Rządu oraz pozostałych Central związkowych. 

Polska energetyka przechodzi bardzo trudny okres. W tym czasie branżowe 

i zakładowe prawo pracy powinno stanowić filar, o który będą się opierały stosunki pracy 

w restrukturyzowanych zakładach branży energetycznej. Taką rolę dla zbiorowego prawa 

pracy widzi zarówno polski Kodeks pracy, a także konwencje Międzynarodowej Organizacji 

Pracy
1
, których Polska jest stroną. W ramach Zespołu Trójstronnego ds. Branży 

                                                           
1 KONWENCJA Nr 154 MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI PRACY  dotycząca popierania rokowań 

zbiorowych CZĘŚĆ III Konwencji POPIERANIE ROKOWAŃ ZBIOROWYCH 

 



Energetycznej cały czas trwają prace nad Umowami społecznymi, mającymi zapewnić spokój 

społeczny w trakcie trudnego procesu restrukturyzacji polskiej energetyki. Ponadto 

prowadzone są rokowania nad nowym, Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla 

branży energetycznej. W czerwcu br. strony wypracowały Porozumienie, w którym 

pracodawcy, w tym Grupa PGE, zobowiązali się do niewypowiadania zakładowego i 

branżowego prawa pracy, a przede wszystkim układów zbiorowych pracy. Porozumiano się 

także co do trwałości struktur przedsiębiorstw w zakresie ich statusu pracodawcy. Można 

przyjąć, że PGE w osobie członka Zarządu Grupy patronowało tym rozmowom oraz 

sygnowało tekst tego Porozumienia. Ostatecznie Porozumienia nie podpisano (aczkolwiek z 

innych przyczyn), jednakże deklaracje pozostały. 

Jak zatem mają się powyższe deklaracje wobec faktycznych działań Zarządu PGE? 

Jak Strona społeczna ma zaufać Pracodawcom wobec tak jawnego przejawu złej woli? 

Wszyscy z niepokojem obserwujemy losy kopalni Turów. Zapewne większość 

pracowników Grupy stoi murem w tej sprawie za Polskim Rządem i Zarządem Grupy PGE, 

wierząc w składane przez nich deklaracje dobrej woli wobec strony czeskiej. Widząc jednak 

postawę wobec własnych pracowników, postawę w której jednego dnia padają deklaracje 

trwałości zbiorowego prawa pracy, a w dniach następnych to prawo się wypowiada, 

pracownicy mogą zastanawiać się czy wobec czeskiej strony nie jest stosowana podobna 

taktyka. Z jednej strony deklaruje się wszystko co druga strona chce usłyszeć, po to by 

zachować spokój społeczny. Z drugiej strony „robi się swoje” i podejmuje decyzje stojące w 

jawnej sprzeczności wobec wcześniejszych deklaracji. Takie działanie świadczy przede 

wszystkim o braku odwagi zarządzających Grupą. Podważa zaufanie stron – czynnik 

niezbędny w dialogu oraz skutkuje zwiększeniem niepokojów społecznych a także 

problemami na skalę międzynarodową. 

Biorąc powyższe pod uwagę Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków 

zwraca się do Pana Ministra z wnioskiem o interwencję i jednocześnie wzywa Zarząd PGE do 

realizacji wcześniej składanych deklaracji oraz zaprzestania wypowiadania źródeł 

zakładowego prawa pracy. Przywołane wydarzenia w Grupie PGE, poważnie zachwiały 

postrzeganiem wiarygodności Zarządu PGE, a co za tym idzie, całego procesu którego 

jesteście Państwo autorami. 

Z poważaniem: 

 

 

 

 

 

 

KO 
1. Premier RP / Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

2. Ministerstwo Aktywów Państwowych 

3. Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

4. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii 

5. Kluby Parlamentarne 

6. Media 

7. Zarządy Koncernów Energetycznych 

8. OPZZ 

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


9. Centrale związkowe branży energetycznej 

10. Organizacje Członkowskie ZZZE 

11. Biuro ZZZE a/a 


