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W ostatnich miesiącach marny do czynienia z szeroko zakrojoną akcją rozsiewania,
w formie plotek oraz publikacji niektórych organizacji związkowych działających
w Grupie Enea, treści o charakterze pomówień szkalujących dobre imię pracowników
realizujących szkolenia BHP i PPN (Prac Pod Napięciem) dla spóŁki Enea Operator. Aby
definitywnie zakończyć ten naganny proceder żądamy zorganizowania w jak najszybszym
możliwym terminie spotkania ze stroną społeczną w tej sprawie. Uczestnikami tego spotkania
powiimy być osoby reprezentatywne z podmiotów będących bezpośrednio zaangażowanych
xy realizację procesu szkoleniowego w Grupie Enea, a są to obecnie Enea S.A., Enea Operator
sp. z o.o. oraz Enea Centrum sp. z o.o. Zwracamy się z tym do Państwa jako do Zarządu spółki
będącej właścicielem pozostałych spółek z Grupy Enea.

Obserwowane przez nas działania wymierzone w pracowników realizujących szkolenia
BHP oraz PPN, zarówno organizatorów szkoleń jak i wykładowców, mają w naszej ocenie
znamiona szeroko zakrojonych działań mobbingowych, mających za zadanie
zdyskredytowanie dużej grupy pracowników i całej sfery szkoleń realizowanych dla Enca
Operator. Wszystkie działania mają charakter zakulisowy i nieformalny, wobec żadnego
pracownika nie zostały wyartykułowane w sposób bezpośredni żadne konkretne zarzuty.
Zważywszy na to, że proceder ten trwa od wielu miesięcy, należy to zjawisko ocenić jako
jednoznacznie karygodne i destrukcyjne dla GK Enea.

Proponujemy, by celem tego spotkania było wyjaśnienie następujących palących społecznie
kwestii:

I. Przedstawienie przebiegu wydarzeń związanych z podpisaniem w 201 6r. pomiędzy
ENEA S.A. i ENEA Operator sp. z o.o. umów szkoleniowych, a także ich realizacją
i okolicznościami zawieszenia umowy dydaktycznej oraz procesem wystawienia
zaświadczeń uczestnikom po szkoleniu.

2. Omówienie projektu zmian organizacyjnych w Enea Operator zmierzających do
przejęcia przez ten podmiot działalności szkoleniowej w zakresie szkoleń BHP i PPN
dla pracowników Enea Operator, a zwłaszcza negatywnych skutków społecznych,
ekonomicznych i organizacyjnych planowanych zmian, również dla pozostałych
pomiotów Grupy.

3. Przedstawienie przez Enea Centrum koncepcji realizacji szkoleń BHP i PPN po
ewentualnym zaprzestaniu wykonywania tej działalności dla ENEA Operator.

Oczywiście jesteśmy otwarci na propozycje rozszerzenia powyższej agendy.
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Powyższe żądanie spowodowane jest także tym, że od dtuższego czasu spotykamy się
również z calkowitą niemożnością uzyskania od wymienionych wyżej podmiotów
zaangażowanych w proces realizacji szkoleń BHP i PPN w Grupie ENEA, spójnej, jasnej
i wiążącej informacji na temat oceny dotychczasowej realizacji szkoleń. Brak też dyskusji na
temat skutków planowanych przez te podmioty całkiem rozbieżnych i wzajemnie sprzecznych
działań w przedmiotowej kwestiĘ co sprawia wrażenie pogłębiającego się z każdym dniem
chaosu w tym, ważnym ze względów bezpieczeństwa pracowników, obszarze.

Ze względu na pogłębiające się. na skutek niejasności sytuacji. napięcie społeczne
i wynikające stąd zagrożenia, prosimy by nasze żądanie potraktować jako sprawę bezwzględnie
priorytetową.
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Do wiadomości:
- Minister Energii

Otrzymują:
- Rada Nadzorcza Enea S.A.
- Rada Nadzorcza Enea Operator sp. z o.o.
- Rada Nadzorcza Enea Centrum sp. z o.o.
- Zarząd Enea Operator sp. z o.o
- Zarząd Enea Centrum sp. z o.o
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