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Zawiadomienie o utrudnianiu dzialalności związku zawodowego — Międzyzakladoej
Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” ENEA

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” ENEA niniejszym
zawiadamia o popełnieniu czynu zabronionego przewidzianego w art. 35 ust. 1 pkt. 2 ustawy
o związkach zawodowych tj. utrudnianiu działalności związkowej przez Zarząd ENEA S.A.
poprzez nieudzielenie organizacji związkowej informacji polegaj ącej na przygotowaniu listy
pracowników, którzy w ramach zawartego porozumienia z 28 maja 2008 roku byliby uprawnieni do
uzyskania od Enea S.A. świadczenia pieniężnego co stanowi naruszenie art. 28 usta\ o związkach
zawodowych i wnosi o wszczęcie postępowania w niniejszej sprawie.

UZASADNIENIE

W dniu 28 maja 2008 roku, w Zdroisku, Enea S.A. w Poznaniu reprezentowana przez
Prezesa Zarządu — Pawła Mortas, członka zarządu — Marka Hermacha oraz dyrektora departamentu
Kadr Administracji — prokurenta Andrzeja Niteckiego zawarła porozumienie z Organizacjami
Związkowymi działającymi w spółkach ENEA S.A. w Poznaniu: NSZZ Solidarność Organizacją
Międzyzakładową ENEA reprezentowaną przez Piotra Adamskiego i Krzysztofa Gonerskiego;
Międzyzakładowym Związkiem Zawodowym Pracowników Grupy Energetycznej ENEA S.A.
Holding reprezentowanym przez Janusza Śniadeckiego i Jerzego Wiertelaka, Międzyzakładowym
Związkiem Zawodowym Pracowników Ruchu Ciągłego Grupy Energetycznej ENEA S.A.
reprezentowanym przez Wacława Molendę; Międzyzakładową Organizacją Związkową Związku
Zawodowego Inżynierów i Techników przy ENEA S.A. reprezentowaną przez Janusza Pydo oraz
Międzyzakładowym Związkiem zawodowym Pracowników Grupy Energetycznej ENEA S.A.
.„Kadra” reprezentowanym przez Dariusza Karneckiego i Irenę Gryszkiewicz. Zawarte
porozumienie było częścią rokowań dotyczących zakończenia trwającego wówczas w ENEA S.A.
sporu zbiorowego.

Porozumienie w 4 wskazywało, iż strony porozumienia zgodnie postanawiają, że zarówno
pracownikom. którzy utracili prawo do akcji lub do części akcji pracowniczych w wyniku procesów
restrukturyzacyjnych spółki ENEA S.A. skutkujących przeniesieniem ich do innych pracodawców
Grupy Kapitałowej ENEA w trybie aktualnego art. 231 ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeks Pracy jak
i pracownikom spółek Grupy Kapitałowej ENEA, którzy nie nabyli praw do akcji pracowniczych,
ze względu na fakt nie objęcia ich postanowieniami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
przedsiębiorstw państwowych zostanie wypłacone jednorazowe świadczeni pieniężne. Na realizację



tego świadczenia Grupa Kapitałowa ENEA przeznaczyła kwotę 14.500.000 zł (czternaście i pół
miliona złotych). W ustępie 3 przywoływanego 4 znajduje się zapis dotyczący uzgodnienia przez
związki zawodowe sposobu rozdziału tych środków, a w ustępie 4 zobowiązanie ENEA S.A. do
dostarczenia wszelkich niezbędnych danych do realizacji tego zobowiązania.

Organizacje związkowe wielokrotnie zwracały się pismami do zarządu ENEA S.A.
z prośbami i wnioskami o działanie zgodne z wyżej wskazanym porozumieniem. Jednakże Zarząd
ENEA S.A. odmawia wykonywania zawartego porozumienia, którego de facto jest stroną (zmiana
składu zarządu nie powoduje zniesienia obowiązku wypełniania uprzednio zawartych umów
i porozumień). Od dłuższego czasu toczy się dyskusja między stronami porozumienia
w przedmiocie jego zgodności z prawem i zastosowania jako źródła prawa pracy.

Nie mogąc wyegzekwować postępowania zgodnego z zawartym porozumieniem od ENEA
S.A., Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” chcąc wypełnić
zobowiązania wynikające z zapisów 4 ust.3 w/w przywoływanego porozumienia, zwracała się
następnie do ENEA S.A. o przekazanie informacji zgodnie z art. 28 ustawy o związkach
zawodowych, poprzez utworzenie listy pracowników, którzy utracili prawo do akcji lub do części
akcji pracowniczych w wyniku procesów restrukturyzacyjnych spółki ENEA S.A. skutkujących
przeniesieniem ich do innych pracodawców Grupy Kapitałowej ENEA w trybie aktualnego art. 23”
Kodeksu Pracy oraz pracowników spółek Grupy Kapitałowej ENEA, którzy nie nabyli praw do
akcji pracowniczych, ze względu na fakt nie objęcia ich postanowieniami ustawy o komercjalizacji
i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

Zgodnie z art. 4 u. z. z. związki zawodowe reprezentują pracowników, a także bronią ich
godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych, jak
i indywidualnych. Uzyskanie wskazanej wyżej informacji jest niezbędne do podjęcia dzialań w celu
reprezentowania oraz obrony praw pracowników określonych w porozumieniu. Przesłanie
odpowiedniej listy pracowników umożliwi organizacji związkowej udzielenie im pomocy
w dochodzeniu swych praw i roszczeń wynikających z treści porozumienia zawartego w Zdroisku
przed sądem (tak by sąd mógł orzec czy porozumienie jest ważne czy nie). Tylko były pracodawca,
czyli ENEA S.A. jest w stanie dokładnie określić, kto w ramach przeprowadzanych restrukturyzacji
utracił prawo do akcji Grupy Kapitałowej, czyli kto może być stroną w takich postępowaniach).
W związku z tym powstrzymywanie się przez ENEA S.A. od udzielenia tej informacji
organizacjom związkowym uniemożliwia im działanie przewidziane w ustawie o związkach
zawodowych.

Każdorazowo na przesłane pismo z prośbą o przedstawienie listy pracowników ENEA S.A.
odpowiedziała odmownie, wielokrotnie nie odnosząc się wprost do prośby a jedynie stwierdzając,
że porozumienie ze Zdroiska nie jest ważne, co nie uzasadnia nieudzielenia informacji, o którą
wnosił związek zawodowy na podstawie art. 28 ustawy o związkach zawodowych.

Wobec powyższego Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „.Solidarność” ENEA
zawiadamia jak powyżej.
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