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Zarządu ENEA Centrum

W ostatnim okresie wręczane są niektórym pracownikom porozumienia zmieniające
zawierające niejasne i niejednoznaczne sformułowania.

Zwracamy się do Zarządu ENEA Centrum o jednoznaczną odpowiedź czy tak
sformułowane zapisy, a w szczególności zapis o treści: „ Strony niniejszym znoszą z dniem

roku wszystkie łączące je warunki pracy i płacy wynikające bezpośrednio
z dotychczas obowiązującej Pracownika umowy o pracę, z zastrzeżeniem zdania drugiego
poniżej zastępując je warunkami wskazanymi w ust. 3 i 4 poniżej. Strony pozostawiają
w mocy wszystkie warunki pracy i płacy obowiązujące Pracownika, wynikające z mających
zastosowanie w stosunku do Pracownika źródeł zakładowego prawa pracy obowiązujących
u Pracodawcy, a do dnia roku także ze źródeł zakładowego prawa pracy, które
obowiązywały Pracownika u dotychczasowego pracodawcy od którego Pracownik przeszedł
z częścią zakładu pracy w trybie art. 23” k.p. w 2014 roku.” nie pozbawia pracowników
uprawnień do gwarancji zatrudnienia wynikających z Porozumienia zbiorowego z dnia
18 grudnia 2002 roku zawartego w Zielonej Górze oraz aneksu nr 1 z dnia 25 lutego 2005r.
i aneksu nr 2 z dnia 29 czerwca 2007 r. do tego porozumienia.

Czy porozumienia te nie naruszają również Umowy regulującej stosunki Grupy
Kapitałowej ENEA S.A. ze Spółkami powiązanymi w zakresie zbiorowych stosunków pracy
zawartego dnia 5 marca 2003 roku w Poznaniu, a także innych przepisów i uprawnień
regulujących wewnętrzne prawo pracy w Grupie Kapitałowej ENEA, w szczególności
przepisy Art. 1 ust. 15 i 16 oraz Art. 17 ust. 10 i 11 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy
dotyczące miejsca pracy i miejsca wykonywania pracy?

W związku z niepokojami społecznymi, jakie towarzyszą przedkładaniu do podpisania
pracownikom kontrowersyjnych porozumień, z reguły bez możliwości wprowadzenia
jakichkolwiek zmian, prosimy o szybką i rozwiewającą wszelkie wątpliwości odpowiedź.
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