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INFORMACJA: 
10 mln zł, czyli c.d. w sprawie płacowej „ściemy” 

w ENEA Operator Sp. z o.o. 
 

 

Jak Państwo wiecie, rokowania prowadzone z Pracodawcą dotyczące 

10 mln zł, mających stworzyć podstawę wyjściową dla systemu motywacyjnego 

w Spółce zakończyły się fiaskiem. W jednoznacznej opinii związków 

zawodowych winę za brak osiągnięcia konsensusu w przedmiotowej sprawie, 

ponosi Pracodawca. Jednym z efektów zaistniałej sytuacji jest decyzja kilku 

organizacji o wszczęciu sporu zbiorowego, wystąpienie do Ministerstwa Pracy 

i Polityki Społecznej o wyznaczenie mediatora i ustalenie terminu Referendum 

strajkowego, co przedstawiciele niniejszych organizacji związkowych 

potwierdzili, składając swoje podpisy pod stosownymi dokumentami. 

Odrębnym efektem powyższego, jest całkowicie inna ścieżka obrana 

przez Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kapitałowej 

ENEA związana z dochodzeniem roszczeń dotyczących spornej kwoty. 

Zgodnie z naszą decyzją, którą rozważaliśmy przez wiele miesięcy na 

okoliczność sytuacji w której nie uda się osiągnąć Porozumienia 

w przedmiotowej sprawie, złożyliśmy skargę do Państwowej Inspekcji Pracy, 

w treści której odwołujemy się do szeregu naszych propozycji, stanowisk 

i wystąpień ponaglających pracodawcę do przystąpienia do rokowań. W tym 

czasie nie wytykaliśmy nikomu braku zaangażowania i biernego przyglądania 

się, lecz skupiliśmy się na własnych działaniach. 

W dniu 27 września 2012 r. w trakcie rokowań, po wprowadzeniu do 

treści przedstawionego projektu Porozumienia zaproponowanych przez nas 

propozycji zmian, jako jedyni byliśmy gotowi zawrzeć Porozumienie, na 

podstawie którego pracownicy otrzymaliby łącznie 10 mln zł oraz 3,248 mln zł. 

Warunkiem jednak pozostawał Regulamin wypłaty tych środków, dający szansę 
partycypacji w podziale niniejszych środków wszystkim pracownikom. 

Regulamin określać miał szczegóły powyższego. Brak w Porozumieniu zapisów 

dotyczących Regulaminu wykluczył możliwość osiągniecia konsensusu. 

Wobec powyższego, wystąpiliśmy ze skargą do Państwowej Inspekcji 

Pracy, wyrażając tym samym dowód wejścia w spór i kwestionowanie działań 
Zarządu ENEA Operator Sp. z o.o. 



MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW GK ENEA 

Spór prowadzony przez pozostałe organizacje związkowe, jest 

pomysłem równoległym do ścieżki obranej przez MZZP GK ENEA i nie ma 

znaczenia która ścieżka okaże się skuteczniejsza. Ważne jest, aby kwota będąca 

przedmiotem sporu, trafiła do pracowników. 

Natomiast na okoliczność zaplanowanego Referendum strajkowego, 

wychodzimy z założenia, że to pracownicy są decydentami własnych głosów 

i mogą bez uszczerbku dla własnej suwerenności przystąpić do każdego 

protestu. 

W związku z powyższym, liczymy na współpracę w podejmowanych 

działaniach, nawet jeżeli proponowane rozwiązania różnią się od siebie. Próby 

napiętnowania kogokolwiek i udawadniania wyższości proponowanych ścieżek 

wygaszenia zaistniałego problemu, w tej sytuacji są bezprzedmiotowe. 

W chwili obecnej należy uznać, iż przedmiotem sporu w ENEA 

Operator Sp. z o.o., pozostaje już wyłącznie kwota 10 mln zł, ponieważ w dniu 

19 października 2012 r. strony podpisały Uzgodnienie, na podstawie którego 

określono zasady podziału kwoty 3.248.021 zł. 

Jednakże całkowicie odrębnym zagadnieniem będzie rozliczenie 

wykonania funduszu płac w spółce w roku 2012. W naszej ocenie pozostają tam 

jeszcze wolne środki, co do których nie zapadła dotychczas decyzja, jak mają 
być rozdysponowane. Dołożymy zatem wszelkich starań aby środki te trafiły do 

pracowników. 

Przypomnieć należy także, że kwiatkiem na torcie Zarządu Spółki jest 

brak uzgodnienia do chwili obecnej budżetów dla poszczególnych jednostek 

organizacyjnych ENEA Operator Sp. z o.o. 

Jak widzicie Państwo, brak rozstrzygnięcia dla 10 mln zł, może okazać 
się jednym z wielu, a nie jedynym powodem, dla daleko idących decyzji 

w zakresie dopuszczonych prawem form protestu. 
 

Zał.: Skarga do PIP 

Z poważaniem: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K/O 
1. ENEA S.A. 

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

3. MZZP GK ENEA – a/a 


