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Glowny Inspektor Pracy
Iwona Hickiewicz
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa

karga na dzialalnosc Okr~gowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu

Komisja Micrdzyzakladowa SZZ "SolidarnosC" przy ENEA Operator Sp. z 0.0.

w Poznaniu pismem z dnia 16.12.2014 r. zwrocila sicrdo OIP w Poznaniu 0 przeprowadzenie
kontroli w zakladzie pracy Enea Centrum ul. Gorecka 1 w Poznaniu w zakresie naruszania
przez pracodawccr zapisow art. 1 ust. 15 i 16 oraz art. 17 ust. 10 ill ZakJadowego Ukladu
Zbiorowego Pracy dotycz~ce miejsca pracy oraz miejsca wykonywania pracy.

Pismem z dnia 09.01.2015 r. Komisja Micrdzyzakladowa NSZZ "S" zwrocila sicr
do OIP w Poznaniu 0 przeprowadzenie kontroli w zakresie niezgodnego z prawem
wprowadzenia Regulaminu pracy w spoke Enea Centrum, a takze zapisow zawieraj'lcych
unorrnowania sprzeczne z Zakladowym Ukladem Zbiorowym Pracy.

Odzewem na sygnaly strony zwi¢owej 0 lamaniu prawa w Enea bylo pismo PIP
z dnia 15.03.2015 r. Z odpowiedzi na skargcr wynikalo, ze "pracodawca nie stosuje jednolitej
praktyki w zakresie tresci zawieranych umow 0 praccr". ic odkrywczego - Organizacja
Micrdzyzakladowa SZZ "S" wskazala zapisy ZUZP, z ktorych jasno wynika, co powinna
zawierac umowa 0 praccr. Jednak Pani Inspektor stwierdzila, ze brak jest "wspolnej
interpretacji zapisow ukladu zbiorowego w tym zakresie" i dlatego nie podjcrla dalszych
dzialail. Jedynym efektem sygnalow zgloszonych przez stroncr spoleczn'l, bylo skierowanie
wyst'lpienia zobowillZuj~cego pracodawccr do ujednolicenia umow 0 praccr.
Do dnia dzisiejszego nie ujednolicono umow 0 praccr.
Z pisma PIP Organizacja Micrdzyzaldadowa dowiedziala sicr, ze skoro tylko 6 osob
nie przyjcrlo nowych gorszych umow 0 praccr (nie poddalo sicrpsychozie wytworzonej przez
pracodawcow) to nie rna problemu. Pani Inspektor nie podjcrla tematu w jaki sposob
pracownikom proponowano zmiancr warunkow pracy i placy. Skoro nie doszlo do zwolnien
grupowych to wlaSciwie nic sicrnie stalo.

Organizacja Podzakladowa SZZ "S" wchod~ca w sklad Organizacji
Micrdzyzakladowej rowniez zwrocila sicr do OIP w Poznaniu wyrazaj'lc swoje stanowisko
w pismie z dnia 26.05.2015 r. Po czym po dwoch miesi~cach bez odpowiedzi ze strony OIP
w Poznaniu Przewodnic~cy Organizacji Podzakladowej - Krzysztof Gonerski wyslal e-mail
z zapytaniem czy OIP w Poznaniu podjcrla jakies kroki w zakresie zglaszanych przez nich
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wniosko 0 kontrol~. Rowniez ten e-mail pozostal bez odpowiedzi. Fakty zgloszone przez
arganizacj~ Podzakladow'l dotyczyly patologicznych warunkow pracy w Enea Centrum
zlecanie niewykonalnych zadaiJ., ktore skutkowaly ukrywanymi nadgodzinami oraz stresu

ktory skutkuje zwolnieniami od psychiatry z powodu nerwic).
iestety ta tematyka nie zainteresowala PIP w Poznaniu.

Zarz~d Regionu NSZZ "Solidarnosc" zwrocil sil( do OIP w Poznaniu 0 udostl(pnienie
informacji publicznej - protokolow pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych po dniu 16
grudnia 2014 roku w zakladzie pracy Enea Centrum.
Z przeslanego protokolu wynika, ze OIP nie podjl(la zadnych krokow, aby wyeliminowac
naruszanie prawa przez pracodawcl(, a kontrola przeprowadzona przez alP nie dotyczyla
wszystkich zagadnien wskazanych przez wnioskodawcl( - Organizacjl( Mil(dzyzakladow'l i
Podzakladow~ NSZZ "S".

Dlatego zwracamy sil( 0 interwencjl( w tej sprawie. Jedna kontrola przeprowadzona
przez OIP w Poznaniu bez jakichkolwiek efektow oraz brak odzewu na kolejne pisma i maile
S'l sytuacj'l, ktorej akceptowac nie moma.

PRZEWOL)i\JICZACY
Zarzijdu Reglonu SZZ 'SoltdarnosC"
R . olski

, .'--'--
Jarostaw Porwlch

Do wiadomosci:
Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP.

Zal~czniki:
- Pismo Komisji Mi~dzyzakladowej SZZ olidamosc Enea z 16.12.2014 r.
-Pismo Komisji Mitydzyzakladowej SZZ Solidamosc Enea z9.01.2015 r.
-Odpowiedi na skargty z dnia 15.03.2015 r.
-Pismo Komisji Podzakladowej SZZ Solidamosc Enea Gorzow z 26.05.20 J 5r.
-Mail Krzysztofa Gonerskiego z 24.07.2015 r.
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