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W związku z Zaproszeniem strony społecznej na spotkanie w dniu 17.09.2012 r. 

dotyczące Regulaminu Funduszu Motywacyjnego informujemy, że dostrzegamy możliwość 
osiągnięcia konsensusu w przedmiotowej sprawie. 

Zgodnie z rekomendacją Zarządu ENEA SA z dnia 14.02.2012 r. zaleca się aby 

wypłata środków finansowych w wysokości do 15 mln zł nastąpiła do 30 września 2012 r. 

w oparciu o uzgodnione ze strona społeczną zasady motywacyjnego wynagradzania. 

Zarząd ENEA Operator Sp. z o.o. w swej Uchwale z dnia 15.02.2012 r. 

doprecyzował rekomendowaną kwotę do wartości 10 mln zł, podtrzymując jednocześnie 

rekomendowaną datę realizacji, rozszerzając jednak formę uzgodnienia ze strona społeczną 

zasad motywacyjnego wynagradzania (w zakresie wypłaty powyższego) do wprowadzenia do 

stosowanego w spółce ZUZP Motywacyjnego Systemu Wynagradzania uzależnionego od 

efektów pracy. 

Proponujemy zatem powrócić do rekomendowanego przez ENEA S.A. uzgodnienia 

ze stroną społeczną zasad motywacyjnego wynagradzania w zakresie rozdziału 

uwzględnionych w planie Ekonomiczno – Finansowym ENEA Operator Sp. z o.o. na rok 

2011 10 mln zł i usunięcia z treści Regulaminu… wszelkich zapisów sugerujących zmiany 

w stosowanym ZUZP, gdyż rekomendacja Zarządu ENEA S.A. takiego zalecenia w ogóle nie 

zawiera i my również nie dostrzegamy w chwili obecnej takiej konieczności. 

Przyjęta przez Zarząd ENEA Operator Sp. z o.o. kwota 10 mln zł, jest w naszej 

ocenie kwotą jednorazową, nie dającą żadnej gwarancji, iż pojawi się ona w kolejnych latach. 

Zatem manipulowanie na tę okoliczność w treści Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy 

przy składnikach wynagradzania nie mających żadnego wspólnego mianownika 

z przedmiotową kwotą, traktujemy jako czynność całkowicie zbędną. Nie jest to natomiast 

przeszkodą dla wypracowania Regulaminu… dotyczącego zasad rozdysponowania 10 mln zł. 

Jednocześnie przypominamy o konieczności uzgodnienia budżetów dla jednostek 

organizacyjnych na 2012 r. 
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