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Minister Pracy i Polityki Społecznej 
Władysław Kosiniak Kamysz 

 
 
 
 
 

Likwidacja miejsc pracy w grupie Enea. 
 
 
 

 Panie Ministrze po raz kolejny ośmielamy się interweniować u Pana w sprawie 
likwidacji dobrych miejsc pracy w grupie Enea. ( 16.01.2014  występowaliśmy w tej sprawie 
po raz pierwszy –treść pisma w załączniku). 
 
 Od zeszłego roku sytuacja na tyle się zmieniła ,że mieliśmy kolejne dwie edycje 
Programu Dobrowolnych Odejść (PDO), a od stycznia 2015 Pracownicy grupy Enea dostali 
kolejną propozycję skorzystania z PDO. Tym razem oferta skierowana jest nie tylko do osób 
znajdujących się w wieku przedemerytalnym , ale również do osób młodych.  
 
 Pracownicy Enea wytężoną pracą oraz bardzo dużym zaangażowaniem, wypracowują 
bardzo dobre wyniki. Za trzy kwartały  2014 r. Enea osiągnęła najlepszy wynik finansowy od 
momentu powstania w 2003 r.   ( 836 mln. zł. zysku netto). Kolejny już rok,  bardzo dobre 
wyniki  inwestowane są w likwidację miejsc pracy w Enea -PDO. Jest to tym bardziej 
bulwersujące, że w miejsce Pracowników odchodzących w ramach PDO, przyjmowane są 
nowe osoby, ale już nie na umowę o pracę,  lecz  na umowy śmieciowe poprzez agencję 
pośrednictwa pracy. W 2014 na umowach śmieciowych zatrudnionych było w Enea ok. 200 
osób. W 2015 r. liczba ta ma się jeszcze powiększyć.  
 
 Nadmieniamy ,że w Naszym Regionie ( Ziemia Lubuska) znalezienie dobrego miejsca 
pracy granicy z cudem. Dlatego w ciągu ostatnich lat tylko z Gorzowa Wlkp. wymeldowało 
się ponad 2 tysiące osób. Spora część z nich zasiliła najnowszą emigrację ekonomiczną. 
Liczba Polaków szukających pracy poza granicami Naszego Kraju  niedługo osiągnie 3 
miliony!!!  
 
 W wielu wystąpieniach publicznych podkreśla Pan, jak bardzo leżu Panu na sercu 
ochrona istniejących miejsc pracy i jak trudne i kosztowne jest stworzenie nowego miejsca 
pracy. Dlatego liczymy na Pana interwencję i zatrzymanie tej anty Polskiej polityki, 
uprawianej przez Zarządy Enea z nadania obecnej koalicji PO PSL.  
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 Liczymy ,że tym razem poważnie potraktuje Pan nasze wystąpienie. Nie jak to miało 
miejsce ostatnio. Gdzie Podsekretarz  Stanu w Pana Ministerstwie w oficjalnej  odpowiedzi 
nie odniósł się do faktów tylko w trzystronicowym  piśmie cytował ustawy związane ze 
szczególną ochroną miejsc pracy u przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji 
finansowej. W przypadku Enea taka sytuacja nie występowała i nie występuje. 
 
 Jako ,że Podsekretarz Stanu J. Męcina w cytowanym wyżej piśmie wykazał się też 
troską o miejsca pracy: „ Każda informacja o zagrożeniach miejsc pracy jest obiektem 
szczególnego zainteresowania MPIPS , ponieważ likwidacja miejsc pracy pogarsza sytuację 
na rynku pracy oraz zwiększa napięcia społeczne wynikające z braku zatrudnienia” po raz 
kolejny sygnalizujemy problem likwidacji dobrych miejsc pracy w Enea. 
 
 
 

 
 

 
Do wiadomości 
-Premier RP-Ewa Kopacz                               
-Minister Skarbu Państwa ( większościowy właściciel Enea )             
-Krajowe Centrale Związkowe oraz Związki Zawodowe Enea.               
-Parlamentarzyści Lubuscy.                                                                                        
-Prezydent Miasta Gorzów Wlkp.-J. Wójcicki.                          
-Radni Miasta Gorzów Wlkp.                             
-Lubuskie Media. 
 
 
 
Załączniki: 
-Pismo z dnia 16.01.2014 r.         
-Odpowiedź MPiPS z 6.02.2014 


