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Centrale Związkowe
Zespołu Trójstronnego
ds. Branży Energetycznej

Koledzy!
Ostatni wzrost znaczenia Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej to przede
wszystkim cykliczność spotkań oraz upór i konsekwencja Strony Społecznej w promowaniu
spraw istotnych dla pracowników i całej branży energetycznej. By podtrzymać to znaczenie,
jako Strona Społeczna powinniśmy uporządkować naszą pracę; tj. określić zadania Zespołu
oraz metodę pracy. W ustalaniu porządku obrad powinniśmy zatem brać pod uwagę poniższe
punkty.
1. [Dialog] Ze względu na udział Zarządów Grup Energetycznych, przedstawicieli
Rządu, Właściciela oraz najważniejszych Central Związkowych, Zespół jest
najwyższym poziomem na którym odbywa się dialog społeczny w branży
energetycznej. Inicjatywy poszczególnych Central związkowych w zakresie branży
energetycznej powinny być konsultowane podczas posiedzeń Strony Społecznej.
2. Przedmiotem dialogu ma być energetyczne prawo powszechne i branżowe, zjawiska
społeczne i gospodarcze zachodzące w energetyce oraz spory powstałe w Grupach
energetycznych.
3. Dialog w Zespole nie może być zatem skrępowany układami personalnymi czy też
doraźnymi koalicjami lub sympatiami politycznymi.
4. [Prawo powszechne] Zespół powinien opiniować wszystkie projekty aktów prawa
powszechnego (ustaw, rozporządzeń, zarządzeń), które dotyczą polskiej i europejskiej
energetyki.
5. [Prawo branżowe] Zespół powinien patronować wszelkim inicjatywom oraz
faktycznym rokowaniom, prowadzącym do tworzenia lub zmiany branżowego prawa
pracy – układów ponadzakładowych i międzyzakładowych oraz rozporządzeń
obejmujących układami pracodawców z branży energetycznej.

6. [Spory] Zespół jako ostatnia instancja powinien zajmować się dialogiem społecznym
w Grupach energetycznych.
7. Ze względu na powagę Zespołu sprawy na nim przedstawiane muszą mieć szczególne
znaczenie dla dialogu społecznego w energetyce lub przynajmniej dla dialogu w danej
Grupie energetycznej.
8. Centrala związkowa reprezentująca związek - wnioskodawcę, po wcześniejszych
konsultacjach z pozostałymi Centralami, ma prawo zaprosić go na obrady lub
reprezentować wobec Zarządu Grupy, Ministra czy Właściciela.
9. Spory pomiędzy związkami zawodowymi powinny być rozstrzygane na spotkaniu
Strony Społecznej, poprzedzającym posiedzenie Zespołu.
Z poważaniem:
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1. Organizacje członkowskie ZZZE.
2. Biuro ZZZE - a/a.

