
Dość łamania prawa w Operatorze – 

strajk ostrzegawczy 18.06.2012 . 

1.07.2012 będziemy  obchodzić pięciolecie powstania Enea Operatora. Nie mamy jednak 
powodów do świętowania . Mimo rekordowo dobrych wyników Operatora ( ponad 200 
mln zysku za 2011r) zarząd na siłę łamiąc prawo chce  restrukturyzować  firm ę. Główny 
cel czyli ograniczanie zatrudnienia ( w ciągu 5 lat zlikwidowano  ok 600 miejsc pracy) 
jest już niewystarczający. Teraz podjęto próbę likwidacji komórek ,które utworzyły 
Grupę Enea ( 5 niezależnych Zakładów Energetycznych).Takie działania są złamaniem 
wcześniej zawartych porozumień , które są źródłem prawa pracy. Nie możemy biernie 
przyglądać jak likwiduje si ę nasze miejsca pracy.  

Poniżej przedstawiam tylko niektóre przykłady złamania  prawa pracy w 

 Operatorze w 2012 r : 

Od 1.01.2012 zarząd  pomimo negatywnych opinii strony społecznej spionizował ( wydzielił 
ze struktur Oddziałów Dystrybucji ) Obsługę Klienta i Obsługę Finansowo-Księgową.                      
Ewidentne złamanie porozumienie z Sierakowa 29.06.2007 : §4 pkt.3 

„ Strony ustalają, ze Regulamin Organizacyjny ENEA Operator Sp. z o. o w celach i 
założeniach nie będzie odbiegał od Regulaminu Organizacyjnego ENFA S A .W 
szczególności ENEA S.A. oraz spółka ENEA Operator Sp. z o. o zobowiązują się do 
realizacji takiej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa ENEA Operator Sp. z o.o., w 
którym prowadzenie działalności gospodarczej oparte będzie na terytorialnym podziale 
obszaru działania ENEA S.A. a w szczególności zachowane zostaną, w obecnym kształcie 
Oddziały Dystrybucji.” 
 
4.01. 2012 strona związkowa wezwała zarząd do wycofania się z podjętych działań łamiących 
prawo. Nie wycofanie się z tz pionizacji było powodem wejścia w spór zbiorowy przez 
Związki Zawodowe Enea. 
 
19.01.2012 Związki Zawodowe wezwały zarząd do rokowań w zaistniałym sporze 
zbiorowym (zgodnie z Ustawą o rozwiazywaniu sporów zbiorowych ).  Przybyli na spotkanie 
przedstawiciele Operatora  nie podjęli  rokowań argumentując to tym  ,że nie uznają sporu 
zbiorowego i nie zamierzają Powiadamiać Państwowej Inspekcji Pracy o zaistniałym sporze. 
Strona związkowa sporządziła protokół rozbieżności zaproponowała zarządowi zapisanie ich 
stanowiska w tym protokole. Zarząd nie wpisał swojego stanowiska w protokole rozbieżności. 
 Złamanie ustawy o rozwiazywaniu sporów zbiorowych (Ustawy) 
Art. 8.  
Pracodawca podejmuje niezwłocznie rokowania w celu rozwiązania sporu w drodze 
porozumienia, zawiadamiając równocześnie o powstaniu sporu właściwego okręgowego 
inspektora pracy.  
 
 



23.01.2012 Związki zawodowe  powiadomiły  Państwową Inspekcję Pracy w Poznaniu o 
zaistniałym sporze zbiorowym oraz wystąpił z wnioskiem do Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej (MPiPS) o wskazanie mediatora. 
 
20.02.2012 Powołaliśmy do życia Komitet Protestacyjno Strajkowy. Celem Komitetu było 
dalsze prowadzenie sporu zbiorowego. Ustalono termin referendum strajkowego. Wystąpiono 
do pracodawcy o udostepnienie listy pracowników potrzebnej do przeprowadzenia 
referendum. Pracodawca odmówił udostepnienia list pracowników. 
Złamanie ustawy 
Art. 26. Ustawy 

1. Kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją: 

1) przeszkadza we wszczęciu lub w prowadzeniu w sposób zgodny z prawem sporu 
zbiorowego, 

2) nie dopełnia obowiązków określonych w tej ustawie - podlega karze grzywny. 

 
24.02.2012 Strona związkowa ponownie wystąpiła do MPiPS o wyznaczenie mediatora w 
sporze zbiorowym. 
 
19.03.2012 MPiPS uznało spór zbiorowy i wyznaczyło mediatora. 
Nieuznawany przez Zarząd Operatora  został uznany przez Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej. Ministerstwo podjęło się mediacji w sporze , na mediatora wyznaczona 
Kazimierza Kloca z listy mediatorów MPiPS. Mediator wyznaczył termin mediacji na dzień 
16.04.2012 .Zarząd Operatora odmówił uczestnictwa w postępowaniu mediacyjnym. 

27.03.2012 Referendum Strajkowe w Enea Operator.                                                                                                 
Treść pytania referendalnego: 

Czy jesteś za ogłoszeniem strajku w przypadku dalszego uchylania się przez Zarząd Enea 
Operator Sp. z o.o. od zobowiązań wynikających z zawartych porozumień zbiorowych. 

Wyniki referendum w Enea Operator : Na ogólną liczbę pracowników Operatora-5354 w 
referendum wzięło udział- 3915 osób tj.73,12 % . Za strajkiem opowiedziało się 3811 
pracowników tj. 97,34 %. 

27.04.2012 Zarząd Operatora przyjął uchwałę w sprawie optymalizacji zakresu działania 
Posterunków Energetycznych (PE) . Optymalizacja zakłada likwidację  43 PE . Dyrektorzy 
Oddziałów Dystrybucji zostali zobowiązani do realizacji postanowień zawartych w Uchwale. 

14.05.2012 Zapowiedź dalszego łamania prawa. Na spotkaniu z Prezydiami Związków 
Zawodowych z zarządem Operatora prezes Różycki zapowiedział dalszą pionizację 
(Informatyka) oraz restrukturyzację  Posterunków Energetycznych (do likwidacji 43 PE), 
Rejonów Dystrybucji (RD do likwidacji 15 RD), Oddziałów Dystrybucji (OD)                    
(do likwidacji 2 OD) 

18.05.2012 Zarząd Operatora poprosił Związki Zawodowe o opinie w sprawie optymalizacji 
zakresu działania PE oraz pionizacji następnej służby tym razem Informatyki. Jak widać z 
uchwały z 27.04.2012 wyrażona przez nas opinia nie ma znaczenia, decyzje zostały już 



podjęte. Opinia potrzebna jest tylko po to by odfajkować ,że konsultacje się odbyły. 
Udzieliliśmy odpowiedzi ,że do czasu rozwiązania sporu zbiorowego  nie może być mowy o 
żadnych uzgodnieniach w tej sprawie. 

Dalsze bierne przyglądanie jak zarząd łamie prawo pracy może doprowadzić do 
nieodwracalnych zmian w Operatorze.  Dlatego Komisja Międzyzakładowa NSZZ 
Solidarność  13.06.2012 przekształciła się w Komitet Strajkowy i ogłosiła w dniu 18.06.2012 
strajk ostrzegawczy na terenie działania Enea Operatora. Likwidacja PE, RD.OD dla wielu 
pracowników wiąże się  z degradacją oraz zmianą miejsca pracy, a co za tym idzie dojazdami  
po kilkadziesiąt kilometrów do nowego miejsca pracy. 

Takie działania są bezprawne .Zawarte wcześniej porozumienia miały zapobiec tego typu 
praktykom. Jest to ewidentne pogorszenie warunków pracy i płacy wynikających z 
Porozumienia Zielonogórskiego z dnia 18.12.2002 r.  W Paragrafie 5  tego porozumienia 
zapisano: 

„Modyfikacja warunków pracy poszczególnych pracowników może być im zaproponowana 
pod warunkiem zaoferowania warunków pracy odpowiednich do kwalifikacji lub 
podniesienia posiadanych kwalifikacji na koszt Strony Pracodawcy oraz jednocześnie pod 
warunkiem zachowania płacy adekwatnej do zaproponowanej pracy nie niższej od 
dotychczas przysługującej, a także zachowania miejsca pracy .Miejsce  pracy 
poszczególnych pracowników ,przez co Strony rozumieją miejscowość ,w której pracownik  
jest obowiązany stawić się do pracy i gdzie ją kończy.” 
 

Jak widać przytoczonych zapisów  prawa pracy oraz wcześniej zawartych porozumień  jasno 
widać ,ze pracodawcy świadomie łamią  prawo i stosują metodę faktów. Fakty przedstawione 
w w/w piśmie przytaczają tylko niektóre przypadki łamania prawa , które miały miejsce od 
początku 2012 r. Gdybyśmy chcieli przytoczyć fakty łamania prawa w Operatorze  z całego 5 
lecia  powstałoby kilkuset stronicowe opracowanie. Dlatego będąc na uroczystościach z 
okazji 5 lecia powstania Operatora , która odbyła się  30.05.2012 w Teatrze wielkim w 
Poznaniu trzymaliśmy transparent z napisem  „ PIĘĆ LAT ŁAMANIA PRAWA W 
OPERATORZE” Dla dociekliwych polecam nasza stronę: www.solidarnosc.gorzow.enea.pl i 
zakładkę: Aktualności .Tam znajdziecie chronologicznie wszystkie fakty z ostatniego 5 lecia. 

 Apelujemy do wszystkich pracowników o poparcie każdej formy protestu. Tylko wspólny 
protest może zapobiec likwidacji miejsc pracy w Polskiej Energetyce z takim trudem 
tworzonych przez poprzednie pokolenia. 

Razem walczymy o nasze miejsca pracy oraz przyszłość Polskiej Energetyki 

Krzysztof Gonerski 


