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Zarząd ENEA S.A.
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Niniejszym wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec działań osób zarządzających

spółką ENEA Centrum, stanowiących łamanie zasad zawartych w Załączniku nr 16 oraz

Załączniku m- 17 do stosowanego w ENEA Centrum ZUZP ENEA. Przypominamy.

że Załącznik nr 16 opisuje zasady współpracy partnerów społecznych w ENEA.

a Załącznik nr 17 do ZUZP ENEA zawiera zasady postępowania przy restrukturyzacji

wewnętrznej. Rozumiemy, że znakomita większość zawartych tam zapisów nie nakłada

na stronę Pracodawcy konkretnych obowiązków ani nie zmusza do konkretnych

zachowań. Takie miękkie zapisy zakładają szczerą wolę prowadzenia przez

Pracodawców prawdziwego dialogu społecznego bez generowania niepotrzebnych

napięć wśród Pracowników ENEA. Naprawdę - nie usprawiedliwia to kolejnego aktu

łamania zawartych tam reguł, tym razem podczas procesu reorganizacji struktury BOK.

Reorganizacja ta niesie za sobą poważne skutki życiowe dla Pracowników BOK, ale

i dla części klientów GK ENEA, które to skutki są całkowicie przez Państwa

ignorowane, a to nie może spotkać się z naszą akceptacją. Wobec jej braku żądamy

zaprzestania działań restrukturyzacyjnych bez uzgodnień z reprezentantami interesów

Pracowników.

Sygnały o planach likwidacji lub łączenia komórek organizacyjnych bez

stosownych porozumień docierają do nas także z innych spółek GK ENEA. Te działania

powodują u rzetelnie wykonujących swe obowiązki pracowników uzasadniony niepokój

o przyszłość. Są niezrozumiałe, a wobec braku dialogu społecznego i rzetelnej

infonTiacji, uznawane jako wrogie i niebezpieczne. Tak postępować nie można, bowiem

tylko dialog jest jedyną formą zrozumienia potrzeb i oczekiwań obydwu stron.

Protestujemy także przeciwko jawnemu zamiarowi złamania przez Zarząd ENEA

Centrum uzgodnienia z dnia 29.12.20 14 roku, zawartego pomiędzy Zarządem
ENEA Centrum Sp. z o.o. oraz organizacjami związkowymi działającymi w ENEA
Centrum, a dotyczącego obowiązującego pracowników tej spółki wymiaru czasu pracy

w roku 2015. Uzgodnienie to ma zostać intencjonalnie złamane dla części pracowników
ENEA Centrum, którzy pomimo uzgodnienia dnia 24 grudnia 2015 roku (Wigilia

Bożego Narodzenia) dniem wolnym od pracy. mają właśnie tego dnia wykonywać pracę
na rzecz Pracodawcy.
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Taid sposób pozoracji „dialogu społecznego” został jednoznacznie oceniony przez

Polaków 25 października 2015. Stosujący go już niebawern zostaną odsunięci

od władzy. Wygrała idea bycia blisko ludzi, słuchania ich. potrzeby dobrej zmiany.

zmiany dotyczącej spraw zwykłych ludzi.

22 października 201 5r. powstała Rada Dialogu Społecznego, przywracająca dialog

obywatelski i pracowniczy w całym kraju. Już niebawem Rada Dialogu Społecznego

ukonstytuuje się na swym pierwszym plenarnym posiedzeniu.

Liczyliśmy na to, że Pracodawcy GK ENEA zauważyli te fakty i zmienią swoje

postępowanie, bowiem czas pozorowanego dialogu polegającego na autorytarnym

komunikowaniu stronie społecznej i pracownikom swoich decyzji skończył się

bezpowrotnie. W tej sytuacji zgłaszamy żądanie powstrzymania wszelkich działań

restrukturyzacyjnych prowadzonych na dotychczasowych zasadach. Prowadzenie

dalszej restrukturyzacji, w czasie konstytuowania się nowego Rządu RP, który

niebawem określi nową politykę społeczno gospodarczą przywracającą konstytucyjną

zasadę społeczeństwa obywatelskiego. wydaje się działaniem prowokacyjnym

i dywersyjnym. Dlatego wzywamy Państwa do powstrzymania swych autorskich

pomysłów do czasu ich akceptacji, bądź odrzucenia przez nowy obóz polityczny.
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Macki Wismewski

Do wiadomości:
- Członkowie Rady Nadzorczej ENEA S.A. desygnowani przez Pracowników.
- Rada Dialogu Społecznego
- Piotr Duda - Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
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