
Przykłady łamania prawa w grupie kapitałowej Enea. 
 

  1- Prowadzenie restrukturyzacja w tajemnicy przed załogą bez 
stosownych uzgodnień i  zabezpieczenia interesów pracowniczych w tych 
procesach.( utajnienie Strategii Enea) 
 

2-Omijanie zawartych porozumień i proponowanie pracownikom 
gorszych warunków pracy i płacy. (złamanie porozumienia Zielonogórskiego z 
18.12.2002 r.) 

 
3-Nie uznanie stażu pracy w Enea Operator do stażu akcyjnego 

określającego liczbę akcji pracowniczych.(złamanie porozumienia  
Sierakowskiego z 29.06.2007 r.) 
 

4-Przenoszenie pracowników do spółek bez stosownych uzgodnień . 
 (złamanie porozumienia Zielonogórskiego z 18.12.2002 r.) 

 
5- Odwołanie członka Zarządu ENEA S.A. wybranego przez załogę. 

(złamanie ustawy o Komercjalizacji i Prywatyzacji) 
 6- Nie powoływanie wybranego przez Załogę przedstawiciela Rady 

Nadzorczej Enea S.A. oraz Koordynatora Społecznej Inspekcji Pracy. 
7- Samodzielny podział na grupy stażowe uprawniające do określonej puli 

akcji pracowniczych pomimo zapisów mówiących o uzgodnieniu tego ze 
związkami zawodowymi. (złamanie Rozporządzenia MSP w sprawie podziału 
akcji) 

8-Brak woli stworzenia funduszu prywatyzacyjnego przeznaczonego na 
premie  dla pracowników nie posiadających  praw do akcji oraz dla tych ,którzy 
przechodząc do spółek stracili staż akcyjny. Kwestionowanie zasadności 
wypłacania jakichkolwiek środków ze  stworzonego na ten cel funduszu              
( złamanie Porozumienie z 28.05.2008 ze Zdroiska ) 
  9-Brak woli  podzielenia się z załogą bardzo dobrymi wynikami 
finansowymi  Enea . Jednocześnie przyznawanie członkom Zarządów nagród po 
kilkadziesiąt tysięcy złotych  za bardzo dobre wyniki finansowe wypracowane 
przez całą załogę . 

10-Pomimo rekordowych wyników nie przekazywanie odpisu z zysku na 
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Uzależnianie  wypłaty tych 
środków  od bierności strony społecznej w prowadzonych procesach 
gospodarczych. 

11-Unikanie kontaktów ze stroną społeczną. Na zebrania przysyłane są 
niekompetentne osoby. Zarząd Enea  S.A  ani razu nie spotkał się ze stroną 
społeczną. 



12-Brak ładu korporacyjnego- pomimo bardzo dobrych wyników grupy 
kapitałowej ENEA niektóre spółki  upadły a inne znajdują się na skraju 
bankructwa. 

13-Nie uznawanie sporów zbiorowych poprzez kwestionowanie 
zgłoszonych żądań. Utrudnianie legalnego prowadzenia sporu zbiorowego. 

14-Pozbywanie się energetyków z wysokim stażem  –Pakiet  
Dobrowolnych Odejść (PDO)  , a następnie uzasadnianie restrukturyzacji 
brakami kadrowymi w niektórych komórkach. 

15-Pomimo obietnic nie zapewnienie odchodzącym na PDO taryfy 
pracowniczej oraz opieki socjalnej. 

16- Mnożenie  wysokopłatnych stanowisk doradców, pełnomocników i 
obsadzanie ich kolesiami. 

17-Wyrzucanie pieniędzy w błoto poprzez zlecanie projektów , które nie 
mają szans wdrożenia w Enea. 

18-Zmuszanie pracowników do dochodzenia swoich praw  w Sądach 
Pracy. Kilkuset pracowników sądzi się z Eneą. Pracownicy wygrywają sprawy 
w Sądach ale procesów gospodarczych nie da się już cofnąć. 

19-Koszty przegranych spraw ponosi Enea a nie panowie Prezesi , którzy 
doprowadzili do złamania  prawa. 

20-Pozbywanie się majątku socjalnego  z takim trudem tworzonego przez 
kolejne pokolenia energetyków. 

21- Aneksowanie u mów na czas określony pomimo  zapisów ZUZP  że 
druga umowa powinna być zawarta na czas nieokreślony. 

 
 

Tak nie można zarządzać firm ą zatrudniającą ponad 9000 
pracowników.    Tak dalej być nie może –bronimy swoich praw oraz  

miejsc pracy . 
 
 
 
 

 


