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STANOWISKO 
Sekcji Zakładów Energetycznych 

Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków 
w sprawie powiązania branży górniczej z sektorem energetycznym. 

 
Od kilkunastu lat jesteśmy świadkami i uczestnikami zmian w branży energetycznej. 

Zmian, na które wpływają obowiązujące Dyrektywy Unijne, Prawo energetyczne i przyjęty, 

choć już zapomniany przez kolejne Rządy RP Program dla elektroenergetyki, modyfikowany 

każdorazowo na potrzebę chwili. 

W konsekwencji przyjętych rozwiązań, postępująca liberalizacja rynku energii 

elektrycznej doprowadziła do uwolnienia cen energii. 

I jeżeli nawet powyższe ma swoje biznesowe uzasadnienie, zmiany stały się 

jednocześnie okazją do kreowania nowych myśli i haseł: wzrost konkurencji, poprawa jakości 

zarządzania i obsługi klienta, ujednolicenie, optymalizacja, wyznaczanie nowych wysokich 

standardów itp. Zapoczątkowały one całą falę wdrażanych lub projektowanych zmian na 

zasadzie – łączymy, dzielimy, tworzymy, likwidujemy - bo takie są trendy światowe. 

Aby dodać kolorytu projektowanym i wdrażanym zmianom, odmiennie do trendów 

światowych, postanowiono włączyć branżę energetyczną w proces restrukturyzacji górnictwa. 

Wiosną br. powołano Polską Grupę Górniczą, która z udziałem koncernów energetycznych 

przejęła kopalnie i zakłady zadłużonej Kompanii Węglowej. Obecnie trwają rozmowy 

o planie restrukturyzacji kolejnego zadłużonego podmiotu, Katowickiego Holdingu 

Węglowego, który potrzebuje wsparcia finansowego rzędu 700-900 mln zł, również przy 

udziale koncernów energetycznych. 

Aspekt solidarności z bracią górniczą ma swoje uzasadnienie, jednak związki 

zawodowe nie mogą zgodzić się z sytuacją, w której fala zmian organizacyjnych w branży 

(nie zawsze uzasadnionych) permanentnie pomija ochronę interesów pracowników. Obecna 

sytuacja tak w branży górnictwa jak i energetyki powoduje olbrzymie napięcia społeczne 



pogłębione obawami o ostateczne rozstrzygnięcia organizacyjne, przy jednoczesnym, 

drastycznym spadku wartości rynkowej firm energetycznych. 

W związku z powyższym oczekujemy od pracodawców wzmocnienia dialogu 

społecznego, zawarcia zgodnie z prawem pracy Umów społecznych obejmujących 

przedmiotowe obszary gospodarcze (górnictwo i energetyka), które wprowadzą stosowne 

regulacje w procesie restrukturyzacji i wykluczą irracjonalne decyzje prowadzące do braku 

transparentności, stanu niepewności i w konsekwencji napiętej sytuacji społecznej 

w wymienionych obszarach. 

Niezbędne jest zatem, poszukiwanie rozwiązań na drodze dialogu i współpracy 

między stronami, których efektem będzie zabezpieczenie interesu kraju i firm oraz realizacja 

działań związanych z zabezpieczeniem i ochroną miejsc pracy, dla dobra wszystkich. 

Można do tego celu wykorzystać instytucję Zespołu Trójstronnego ds. Branży 

Energetycznej, ponieważ doświadczenia uczestników tego Zespołu, mogą w istotny sposób 

wpłynąć na uzdrowienie narastającego niezadowolenia. 

Niniejsze Stanowisko jest jednocześnie wnioskiem do Zarządu Głównego 

Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków o niezwłoczną analizę i zainicjowanie 

współpracy z centralami związkowymi działającymi w górnictwie i energetyce, w celu 

opracowania wspólnej strategii dotyczącej realizacji powyższego. 

Ponieważ organizacje członkowskie, które reprezentujemy w Sekcji Zakładów 

Energetycznych Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków, solidaryzują się 

z powyższymi oczekiwaniami, oświadczamy, że będziemy wspierać wszelkie zgodne 

z prawem działania związków zawodowych na rzecz i w obronie interesów pracowniczych. 

 
Z poważaniem: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymuj ą: 

1. Premier RP 
2. Ministerstwo Energii 
3. Ministerstwo Gospodarki 
4. Kluby Parlamentarne 
5. Media 
6. Zespół Trójstronny ds. Branży Energetycznej 
7. Centrale Związkowe 
8. ZZZE a/a 
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