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Sz.P. 

Robert Choma 

Prezes Zarządu PGE Obrót S.A. 

 

W związku z oficjalnym wystąpieniem skierowanym do przewodniczących Central 

związkowych przez Przewodniczącego KODiO – Współprzewodniczącego Komisji ds. Dialogu 

Społecznego PGE Obrót S.A., mając na uwadze niezwykle napiętą sytuację, która ma obecnie miejsce 

w PGE Obrót S.A., a jest szczegółowo opisana w załączonym piśmie, zwracamy się w imieniu 

Zarządu Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków reprezentującego m.in. organizacje 

związkowe działające w PGE Obrót S.A. – w tym również w KODiO o natychmiastowe wycofanie 

się Zarządu PGE Obrót S.A. oraz Pracodawców z wypowiedzenia Porozumienia etatyzacyjnego 

z dnia 4 sierpnia 2017 r. zawartego dla pracowników PGE Obrót S.A. oraz Porozumienia 

kończącego spory zbiorowe z dnia 6 czerwca 2018 r.! 

Przedmiotem dialogu społecznego, prowadzonego pomiędzy pracodawcami a związkami 

zawodowymi, są sprawy dotyczące warunków pracy, płacy, świadczeń socjalnych oraz 

przestrzeganie praw i wolności partnerów społecznych, a także ich wzajemnych zobowiązań. 

W warunkach gospodarki rynkowej sytuacje konfliktowe, będące wyrazem sprzeczności 

interesów występujących pomiędzy pracodawcami i pracownikami, stały się prawnie uznanym 

elementem życia codziennego. Dla stabilności i trwałości systemu demokracji rynkowej ważna staje 

się umiejętność rozwiązywania konfliktów za pomocą negocjacji i zawierania porozumień w formie 

kompromisu lub ugody. Polski system rozwiązywania sporów zbiorowych określa ustawa 

o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z dnia 23 maja 1991 r. (Dz.U. nr 55, poz. 236, z póź. zm.). 

Niestety Państwo naruszyliście i zakwestionowaliście wzajemne zobowiązania, przyjęte 

w drodze konstruktywnych i merytorycznych negocjacji, w ramach dialogu stron prowadzonego 

w atmosferze zaufania i troski o pracowników. 



Brak wycofania się z przywołanych wypowiedzeń będziemy traktowali jako świadome, 

dokonane z premedytacją, jednostronnie zerwanie przez Zarząd PGE Obrót S.A. dialogu 

społecznego na poziomie tej linii biznesowej PGE S.A.! 

Skutkiem takiego postępowania będzie podjęcie przez organizacje związkowe należące do 

Zrzeszeniu Związków Zawodowych Energetyków, a reprezentowane wśród innych organizacji 

związkowych działających w PGE Obrót S.A. zdecydowanych działań protestacyjnych 

przewidzianych prawem! 

Ze względu na trwające obecnie w PGE Obrót S.A. spory zbiorowe oraz pogotowie 

strajkowe jak również trwający proces Transformacji Energetyki (PEP 2040) wymagający 

wyjątkowego spokoju społecznego i rozwagi pracodawców w podejmowaniu kontrowersyjnych 

decyzji, Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków, zwarzywszy na skalę problemów, zwraca 

się do osób odpowiedzialnych za dialog w PGE S.A. o natychmiastowe zaprzestanie podejmowania 

przez Zarząd PGE Obrót S.A. wyżej opisanych, szkodliwych społecznie działań, jak również 

wyciągnięcie daleko idących konsekwencji służbowych w stosunku do osób odpowiedzialnych za 

obecną, niezwykle napiętą sytuację w PGE Obrót S.A.! 

Sytuacja, z którą mamy obecnie do czynienia w linii biznesowej PGE Obrót S.A. jest 

skandaliczna i w sposób oczywisty prowadzi do podjęcia przez organizacje związkowe działające 

w PGE Obrót S.A. przy wsparciu Ogólnopolskich Central Związkowych w/w działań 

protestacyjnych przewidzianych prawem! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

1. Premier RP 

2. Ministerstwo Aktywów Państwowych 

3. Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

4. Pan Wojciech Dąbrowski – Prezes Zarządu PGE S.A. 

5. Pan Andrzej Radzikowski – Przewodniczący OPZZ 

6. Pan Edmund Myszka – Współprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego PGE Obrót S.A. 

7. Pracodawcy w Oddziałach PGE Obrót S.A. 

8. Media 
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10. a/a 


