
 

Poznań, 21 luty 2012 r. 

 

Do 

Zarządu ENEA S.A. 

 

 

W odpowiedzi na przekazany Stronie Społecznej projekt zmian w strukturze 

organizacyjnej Departamentu Komunikacji Korporacyjnej wyrażamy wspólne – 

negatywne stanowisko do przedłożonego materiału.  

Jednocześnie mamy świadomość tego, iż Zarząd ENEA S.A. nawet bez zgody 

i aprobaty Organizacji Związkowych przedmiotowe zmiany wprowadzi w życie, a sam 

fakt ich przekazania do konsultacji Stornie Społecznej jest działaniem czysto formalnym. 

Inaczej nie potrafimy wytłumaczyć tego, że przed pokojami pracowników 

Departamentu Komunikacji Korporacyjnej w biurowcu Skalar Office od końca grudnia 

2011 r. widnieją nazwy komórek organizacyjnych, zgodne z projektem dopiero 

co przekazanym do konsultacji. 

Skoro Zarząd ENEA S.A. na prawie dwa miesiące przed wprowadzeniem 

przedmiotowych zmian, a tym samym pozyskania opinii Strony Społecznej, traktuje 

je jako obowiązujące - daje nam jasno do zrozumienia, że nie zamierza prowadzić 

faktycznego dialogu społecznego w tym temacie. 

W tym momencie należy się zastanowić na czym wg Panów ma polegać dialog 

społeczny i szeroko rozumiany proces konsultacji? 

Wracając do zaproponowanych zmian, pragniemy po raz kolejny podkreślić, 

że w naszej opinii struktura Departamentu Komunikacji Korporacyjnej jest rozrośnięta, 

a sztucznie tworzone komórki i powielanie zadań ma na celu mnożenie stanowisk 

kierowniczych. 

Co więcej, według Prezesa Zarządu ENEA S.A., w energetyce, a także w GK ENEA 

największym problemem jest podobno przerost zatrudnienia. Przypominamy, że za Pana 

kadencji, pod kierownictwem obecnego Dyrektora Departamentu Komunikacji 

Korporacyjnej przedmiotowy Departament corocznie zwiększa stan zatrudnienia, 

a reorganizacje wewnętrzne wpisane są jakoby w normalny cykl funkcjonowania 

jednostki. 



Od 2008 r., czyli od momentu utworzenia Departamentu, a także objęcia go przez 

obecnego Dyrektora dochodziło do kilku zmian struktury organizacyjnej (doliczyliśmy się 

co najmniej czterech), co w pewnym momencie doprowadziło do powstania Biur 

zajmujących się tymi samymi zadaniami. 

Dla przykładu braku jakiegokolwiek pomysłu, czy też konsekwencji w co chwila 

przedkładanych nam do konsultacji zmianach w strukturze organizacyjnej Departamentu 

Komunikacji Korporacyjnej warto przyjrzeć się tym ostatnim. 

W lipcu 2011 r. stworzono Biura Badań Rynkowych, co było zapewne związane 

z dramatyczną sytuacją rynkową ENEA S.A., wynikającą z braku jakiegokolwiek konceptu 

odnośnie obszaru handlu. Jednak zanim nowopowstałe Biuro zaczęło w ogóle poprawnie 

funkcjonować, postanowiono je zlikwidować i połączyć z Biurem Wizerunku Grupy, 

które zajmowało się zupełnie innymi, bardziej miękkimi zagadnieniami. Czyżby 

Kierownik się nie sprawdził i trzeba go było ratować mniej odpowiedzialnym tematem? 

Kilkakrotne zmiany struktury, stały rozrost Departamentu w naszej opinii nie jest 

uzasadniony biznesowo i związany jest zapewne z brakiem jakiejkolwiek koncepcji na 

działanie jednostki ze strony jej Dyrektora, a także Prezesa Zarządu Spółki. 

 Biorąc powyższe pod uwagę, a przede wszystkim fakt, iż ewidentnie Zarząd 

ENEA S.A. nie jest zainteresowany naszym stanowiskiem wyrażamy je w sposób 

lakoniczny. 

 Nie zgadzamy się na jakiekolwiek zmiany struktury i kolejny wzrost zatrudnienia 

pomimo faktu, iż zgodnie z przesłanymi materiałami do takowego ma  nie dojść. 

 Według naszej wiedzy, Departament Komunikacji Korporacyjnej prowadzi już 

rekrutację na rynku zewnętrznym, co zważywszy na wskazane zapewnienia wydaje się 

działaniem budzącym wiele wątpliwości, a intencje wnioskodawcy tym samym 

traktowane są przez nas jako mało wiarygodne. 

 Jednocześnie wnosimy o zorganizowanie spotkania, podczas którego zostanie 

podjęty faktyczny – a nie tylko pozorny – proces konsultacji przedmiotowych zmian. 

Z poważaniem 

 

 


