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Pan 
Mikołaj Budzanowski  
Minister Skarbu Państwa 
 
 
Szanowny Panie Ministrze.  

 Jako przedstawiciele pracowników spółki Enea Operator, należącej do mającej siedzibę 
w Poznaniu Grupy Kapitałowej ENEA, informujemy co ma miejsce: 

 Związki zawodowe w proteście przeciwko łamaniu praw pracowniczych planują w dniu 
18 czerwca 2012 roku przeprowadzić zaostrzony protest społeczny w postaci dwugodzinnego strajku 
ostrzegawczego. Powodem tego legalnego strajku jest uchylanie się zarządu ENEA Operator Sp. z o.o. 
od podjęcia postępowania mediacyjnego z wyznaczonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
mediatorem, w sporze zbiorowym ze wspólną reprezentacją związkową. Niewykluczone, że jednym 
ze skutków tego strajku mogą być wyłączenia energii elektrycznej spowodowane powstaniem awarii 
energetycznych w czasie jego trwania, podczas przewidzianych na ten dzień w Poznaniu meczy 
EURO 2012. 

 Do tak drastycznej formy protestu zmusza nas fakt, że władze Spółki i Grupy Kapitałowej 
Enea, zapewne pod naciskiem głównego Akcjonariusza szukają sposobu na uzyskanie jak 
najwyższych wpływów z dywidendy. Niestety „oszczędności” poszukuje się w kieszeniach 
pracowników i kosztem ich praw. W tym samym czasie Minister Skarbu Państwa lekceważąco odnosi 
się do pochodzących od Strony Społecznej i z interpelacji poselskich informacji o milionowych 
wydatkach, niegospodarności i nepotyzmie jakiego dopuszcza się prezes ENEA S.A. Oczekujemy 
zatem od Pana Ministra, że co najmniej z równym zrozumieniem jak do wydatków czynionych przez 
Prezesa ENEA S.A. podejdzie do potrzeb szeregowych pracowników. Zwłaszcza, że potrzeby 
pracowników wynikają z konieczności zapewnienia podstawowych warunków bytowych ich rodzin, 
a nie jak w przypadku Prezesa ENEA S.A. z osobistych potrzeb ponoszenia wydatków 
„luksusowych”. 

 Zatem Panie Ministrze, o ile jako akcjonariusz, nie wpłynie Pan na przywrócenie 
normalności w Grupie Kapitałowej w tym wypełnienie postulatów pracowników ENEA Operator 
sp. z o.o. - weźmie Pan na siebie odpowiedzialność za międzynarodowy skandal, wywołany 
utrudnieniami w trakcie turnieju EURO 2012. 

- do wiadomości Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów. 


