
 

Warszawa 23 06 2021  

 

 

Informacja na temat posiedzenia  
Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. 

 

W dniu 22 06 2021, w gmachu Sejmu RP odbyło się posiedzenie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i 

Aktywów Państwowych. 

Komisja została zwołana z inicjatywy Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków przez Posła 

Lewicy Dariusza Wieczorka. Komisja jest wynikiem wniosku (załącznik nr 1) oraz dwóch interpelacji 

poselskich (załączniki nr 2 i 3), złożonych przez Zrzeszenie. Posiedzenie Komisji dotyczyło 

zabezpieczenia pracowników w trakcie transformacji sektora energetycznego.  

 

 

 

Posiedzenie Komisji koncentrowało się wokół następujących pytań: 

1. Dlaczego Rząd dzieli pracowników polskiej branży energetycznej? Dlaczego nie wprowadza się 

jednakowych rozwiązań dla pracowników całej branży, traktując oddzielnie górników i 

energetyków? 

2. Dlaczego, gdy w chwili obecnej obowiązuje już umowa społeczna dla górników, Rząd nie 

rozpoczął jeszcze rokowań dla energetyków?  

Posiedzenie komisji sejmowej jest jednym z 
elementów kampanii Zrzeszenia, gdzie poprzez: 

 pisma i interpelacje poselskie,  

 wystąpienia na Zespole Trójstronnym ds. 
Branży Energetycznej i RDS, 

 manifestacje uliczne, jakie miały miejsce w 
Płocku (Kolegium ZZ ORL-EN, maj 2021) czy 
Warszawie (czerwiec 2021),  

 współtworzenie ogólnopolskich komitetów 
protestacyjnych (maj br.), 

 publikacje naukowe (zmiany w prawie pracy 
2015-2020 dialog społeczny),  

wywiera się trwały nacisk na Rząd, celem realizacji 
składanych energetykom obietnic i zabezpieczenia 
ich praw.  

 



3. Jakie źródła finansowania zabezpieczeń dla energetyków przewiduje Rząd, wobec 

zarezerwowania funduszy unijnych dla górnictwa? Dlaczego problemy jednych pracowników 

branży rozwiązywane były i są kosztem innych?  

Pytania dotyczące przejścia energetyków do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego:  

4. Jak wg MAP ma wyglądać zabezpieczenie dotychczasowych praw pracowniczych wynikających z 

zakładowych źródeł prawa pracy u nowego pracodawcy – Narodowej Agencji Bezpieczeństwa 

Energetycznego? 

5. Czy NABE „z  założenia” ma być podmiotem trwale i narastająco nierentownym. Czy w związku z 

tym, w krótkiej perspektywie, NABE nie czeka upadłość, a jego pracowników masowe 

zwolnienia?  

6. Czy przejście energetyka do NABE oznaczać będzie dla niego koniec kariery i powolne  

oczekiwanie na zwolnienie? 

 

 

 

Przedstawiono także postulat, by planowana umowa społeczna, która ma być zawarta w związku z 

przeprowadzaniem transformacji sektora energetyczno-górniczego, miała formę ustawy.   

 

 

Omówiono podstawowe naruszenia dialogu 

społecznego w  grupach energetycznych tj. 

wypowiadanie oraz naruszanie obowiązujących 

umów i porozumień zbiorowych. Dyskutowano na 

przykładach wypowiedzenia Porozumienia 

etatyzacyjnego  w linii biznesowej PGE Obrót oraz 

naruszeń Porozumienia gdańskiego z 18 09 2017 r.  

przez wypowiadanie układów zbiorowych pracy u 

niektórych pracodawców Grupy Energa. 

Dyskutowano także o utrudnianiu prowadzenia 

sporów zbiorowych, odmawianiu rokowań i 

mediacji, utrudnianiu organizacjom związkowym 

dostępu do informacji.   

 

Komisji przewodniczył Marek Suski. W pracach 

Komisji, obok Posłanek i Posłów uczestniczyli 

przedstawiciele Ministerstwa Aktywów 

Państwowych, w tym min. Zbigniew Gryglas. 

Zrzeszenie reprezentował Wiceprzewodniczący 

Zarządu Ireneusz Wiśniewski, członek Zarządu 

Mariusz Kamiński oraz Marcin Szymanek.  

Strona rządowa podkreślała otwartość na postulaty, 

potrzebę zabezpieczania praw pracowniczych oraz 

gotowość prowadzenia dialogu oraz zawarcia 

umowy społecznej na wzór umowy zawartej z 

górnikami. 



 

Przedstawiciele strony społecznej wskazali, że często za deklaracjami nie idą konkretne rozwiązania. 

Deklaruje się dialog a jednocześnie zawiesza się prace Zespołu ds. branży energetycznej na ponad 

półtora roku. Deklaruje się zawarcie PUZP dla branży energetycznej, a jednocześnie rokowania ruszają 

po 5 latach od złożonych deklaracji. Deklaruje się prospołeczność, a jednocześnie radykalnie liberalizuje 

się prawo pracy. Zawierane są porozumienia, które są potem wypowiadane lub naruszane.  

Sumując. Cel spotkania, jakim jest utrwalanie presji na podmioty decyzyjne został osiągnięty. 

Deklaracje członków rządu m.in. dotyczące zawarcia umowy społecznej będą weryfikowane w 

najbliższym czasie.   

 
Poniżej linki z przebiegu całej komisji oraz niektórych wystąpień  

Dariusz Wieczorek - wystąpienie z 22 czerwca 2021 r. - Bing video  - 

Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych - 22 czerwca 2021 r. - Bing video   

 

https://www.bing.com/videos/search?q=komisja+do+spraw+energi+kliatu&qpvt=komisja+do+spraw+energi+kliatu&view=detail&mid=89A18A2B09F60DB3643589A18A2B09F60DB36435&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dkomisja%2Bdo%2Bspraw%2Benergi%2Bkliatu%26qpvt%3Dkomisja%2Bdo%2Bspraw%2Benergi%2Bkliatu%26FORM%3DVDRE
https://www.bing.com/videos/search?q=komisja+do+spraw+energi+kliatu&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dkomisja%2bdo%2bspraw%2benergi%2bkliatu%26qpvt%3dkomisja%2bdo%2bspraw%2benergi%2bkliatu%26FORM%3dVDRE&qpvt=komisja+do+spraw+energi+kliatu&view=detail&mid=12DBE96E82DBEC77435F12DBE96E82DBEC77435F&rvsmid=89A18A2B09F60DB3643589A18A2B09F60DB36435&FORM=VDRVRV

