
 

 

W S P Ó L N A  R E P R E Z E N T A C J A  Z W I Ą Z K O W A  
 

Poznań, 11 lipiec 2011r. 

 

Zarząd 

ENEA Operator sp. z o.o. 

 

 

W odpowiedzi na pismo Zarządu ENEA Operator sp. z o.o., z dnia 30 czerwca 2011 roku, 

przedstawiamy poniższe stanowisko. 

Przedłożone w dniu 26 kwietnia 2011 roku żądanie należy rozumieć jako żądanie przestrzegania 

wspólnie zawartego porozumienia z zakresu prawa pracy. Brak cofnięcia przez Spółkę niezgodnej 

z porozumieniem uchwały w ciągu wskazanych w żądaniu 3 dni wyczerpie dyspozycję pkt. 1 artykułu 7 wraz 

z pkt. 2 artykułu 4 ustawy dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych i skutkuje wejściem 

z dniem 29.06.2011 spółki ENEA Operator sp. z o.o. i działających w jej przedsiębiorstwie organizacji 

związkowych zgłaszających żądanie, w spór zbiorowy na tle realizacji przyjętych wzajemnymi 

porozumieniami zobowiązań. 

Kwestionowanie przez Zarząd trybu wskazanego przez ustawę z dnia 23.05.1991 roku o rozwiązywaniu 

sporów zbiorowych jako trybu właściwego dla rozwiązania zaistniałego problemu jest całkowicie nietrafne. 

Przedmiotowe zagadnienia są objęte zakresem zbiorowego prawa pracy, a zatem jak najbardziej właściwym jest 

stosowanie wyżej wskazanej ustawy. 

Biorąc powyższe pod uwagę apelujemy do Pracodawcy o rzetelne wywiązanie się z nałożonych przez 

ustawę i porozumienie obowiązków. Wyszukiwanie „na siłę” wyraźnie wątpliwych argumentów celem 

uniknięcia rokowań w zawisłym sporze świadczy jedynie o złej wierze w poczynaniach Pracodawcy. 

Ustawodawca w prawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych przewidział dla pracowników możliwość 

postawienia pracodawcy żądań na tle nie realizowania zawartych porozumień. Z ustawy jednoznacznie wynika, 

że spór zbiorowy powstaje z mocy prawa a Pracodawca pozbawiony jest możliwości oceny „jakości” czy 

„stosowności” żądań oraz prawa rozstrzygania o tym, czy wejść z organizacjami związkowymi w spór 

zbiorowy. Ustawa nakłada natomiast na Pracodawcę obowiązek niezwłocznego przystąpienia do rokowań 

celem rozwiązania zawisłego sporu oraz zgłoszenia go do Państwowej Inspekcji Pracy. Dodatkowo art. 26 

ustawy wskazuje, że „kto, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją przeszkadza 

we wszczęciu lub w prowadzeniu w sposób zgodny z prawem sporu zbiorowego lub nie dopełnia obowiązków 

określonych w ustawie podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”. 

Biorąc powyższe pod uwagę informujemy, że brak rokowań w przedmiocie zawisłego sporu 

w wyznaczonej wcześniej dacie 8 lipca 2011 związki zawodowe odbierają jako uchybienie Pracodawcy jego 

obowiązkom ustawowym – zarejestrowania sporu oraz uczestnictwa w rokowaniach celem zakończenia sporu. 

Wyznaczmy zatem ponowny termin rokowań na dzień 19 lipca 2011r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu 

ENEA Operator sp. z o.o.. W przypadku nie przystąpienia do nich Pracodawcy zostanie jednostronnie spisany 

protokół rozbieżności, co pozwoli wejść w kolejny jego etap jakim są mediacje. Jednocześnie organizacje 

związkowe zastrzegają możliwość przeprowadzenia strajku ostrzegawczego i innych akcji protestacyjnych. 

 


