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Pan  

Maciej Owczarek 

Prezes ENEA S.A. 

 

  

 Szanowny Panie Prezesie! 

 

Niniejszym pismem pragniemy Pana poinformować, że wszystkie organizacje działające w Grupie Kapitałowej 

ENEA są zdeterminowane, by organizować i inspirować pracowników do podjęcia akcji protestacyjnych – do 

strajku włącznie – w związku z możliwością utraty, przez nich, miejsc pracy z przyczyn leżących po stronie 

Zarządu ENEA S.A. 

 

Jak zapewne wiadomo Zarządowi i Radzie Nadzorczej ENEA S.A., w największej Spółce Grupy Kapitałowej ENEA 

(ENEA Operator Sp. z o. o.) został wszczęty z dniem 9 stycznia 2012 roku, spór zbiorowy zgodnie ze złożonym 

Żądaniem z dnia 5 stycznia 2012 roku.  

 

W związku z powyższym - ogólnie: zakres Żądania wiąże się z faktem, naruszenia zasady mówiącej o 

negocjowaniu w pierwszej kolejności zmian zawartych Porozumieniach przed wprowadzeniem zmian 

organizacyjnych (pionizacji struktur) w przedsiębiorstwie. W tym zakresie stroną wymienionych dokumentów - 

będących źródłem prawa pracy - pozostaje ENEA S.A.. Ten fakt nie powoduje nadmiernych kontrowersji - 

większych niż na to zasługuje - gdyby nie świadomość, że dokonane zmiany zmierzają do wyprowadzenia ze 

struktur Spółek Grupy Kapitałowej ENEA znacznej grupy pracowników do odrębnej spółki zależnej – Centrum 

Usług Wspólnych (CUW). Jak zakładamy ma to ścisły związek z przyjętą przez ENEA S.A. „Strategią ENEA S.A.”. 

Z tej strony jest to dokument chroniony tajemnicą handlową, czyli nieznany związkom zawodowym a z innej 

strony jest aktem wiążącym Spółki w Grupie Kapitałowej ENEA do jego stosowania. W tej optyce Żądanie 

kierowane do Pracodawcy – ENEA Operator Sp. z o. o. - jest mało efektywne z punktu widzenia interesów 

pracowniczych. 

 

 Szanowny Panie Prezesie! 

 

Uznajemy, że władze ENEA S.A. prowadzą obecnie swoistą grę ze związkami zawodowymi przeciw 

pracownikom, wbrew zasadzie, która mówi, że nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny 
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ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Dodatkowo 

dowodzimy, że z perspektywy minionego czasu, Grupa Kapitałowa ENEA stała się jedynie żerowiskiem dla 

wyselekcjonowanych grup interesów, które wspomagane przez „najemników” o amoralnym pochodzeniu - 

wynajętych za konkretne pieniądze - eksploatują jej zasoby na obszarze powstałego „łowiska”. Prowadzone 

rozmowy ze stroną społeczną są tylko fasadą, ubraną w pozory prawa, które definiuje się, jako konsultacje. 

Przykładem takich „konsultacji” (anegdotycznie) może być stwierdzenie gangstera: - Zaraz cię obrabuję! To 

znaczy, że się skonsultował? Czy w tej sytuacji obrabowanemu robi różnice, że konsultację zostały 

przeprowadzone zgodnie z jakimiś przepisami czy procedurami? Pewnie nie. Dlatego każda forma oporu 

przeciw takim metodom uważa się za moralnie usprawiedliwioną, bo „wolność to prawo czynienie tego, co 

czynić należy”. 

 

 Szanowny Panie Prezesie! 

 

W związku z powyższym domagamy się ujawnienia planów ENEA S.A., które mają prowadzić do przejścia 

pracowników z Grupy Kapitałowej ENEA do zależnych struktur określanych mianem - Centrum Usług 

Wspólnych. Informujemy, że niniejszym pismem rozszerzamy zakres sporu prowadzonego z ENEA Operator Sp. 

z o. o. nie jako forma prawna ale jako naturalny opór przeciw fasadzie, która uspokaja władzę (ENEA S.A.), 

gdzie dodatkowo jej bezpieczeństwa strzeże armia najemnych służb. 

 

Z wyrazami szacunku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

1. Minister Skarbu Państwa 

2. Minister Gospodarki 

3. Najwyższa Izba Kontroli 

4. ENEA Operator Sp. z o. o. 

5. Rada Nadzorcza ENEA S.A. 

6. Rada Nadzorcza ENEA Operator Sp. z o. o. 

7. Centrale Krajowe Związków Zawodowych 

8. Trójstronny Zespół ds. Branży Energetycznej 

9. Media 


