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Stanowisko 
Związków Zawodowych działających 

w Grupie Kapitałowej Enea 

w sprawie planów dekompozycji Grupy 
27 maja 2020 roku 

 

 

 

W ostatnim czasie dochodzą do nas informacje dotyczące planów restrukturyzacji polskiej 

energetyki. Jesteśmy głęboko zaniepokojeni brakiem konstruktywnych konsultacji ze Stroną 

Społeczną w tym zakresie, tym bardziej, że pojawia się wiele spekulacji w przestrzeni publicznej o 

reorganizacji polegającej na oddzieleniu aktywów opartych na węglu od energetyki. ENEA jest 

Spółką, która posiada w swojej Grupie zarówno aktywa wydobywcze jak i wytwórcze, pozwalają one 

na zrównoważony rozwój i osiągnięcie zadawalających wyników ekonomiczno-finansowych. 

Odłączenie wymienionych wyżej aktywów  nie będzie służyło zarówno Grupie jak i całemu 

sektorowi elektroenergetycznemu.  Jako związki zawodowe działające w GK Enea stoimy na 

stanowisku, iż byłyby to działania szkodliwe dla wszystkich podmiotów składających się dziś 

na GK Enea. 

Restrukturyzacja polskiej energetyki z naszym udziałem trwa od roku 2003, kiedy to 

poprzez konsolidację pięciu zakładów energetycznych powstała Enea S.A. Od tego czasu ze spółki 

dystrybucji i obrotu energią elektryczną Enea stała się prężną Grupą Energetyczną, obejmującą 

także segment wytwarzania energii , ciepła oraz wydobycia węgla kamiennego. Było to możliwe 

między innymi przez stanowcze działania, które jako Strona Społeczna podjęliśmy przeciwko 

planom rabunkowej sprzedaży Enei inwestorowi zagranicznemu. Dzięki temu stanowimy dziś 

silny koncern energetyczny z większościowym udziałem Skarbu Państwa Polskiego, 

gwarantujący prowadzenie polityki energetycznej zgodnej z polską racją stanu. Dzięki swej sile, 

mogliśmy wziąć udział w repolonizacji Elektrowni Połaniec. 

Zmiany w szeroko rozumianym  sektorze energetycznym  nie mogą polegać na sztucznym 

łączeniu niewydajnych aktywów. 

Po okresie wielkich inwestycji oraz szybkich, często chaotycznych zmianach i nie do końca 

przemyślanych, wydawało się, że mamy szansę wejść w okres stabilnego rozwoju 

i dopracowywania wprowadzonych wcześniej rozwiązań. Symbolem okrzepnięcia GK Enea jako 

jednego, połączonego więzami wspólnych korzyści organizmu jest niezaprzeczalnie Umowa 

Społeczna, którą udało się przecież zawrzeć tak niedawno, zaledwie w kwietniu 2019 roku. 

Realizacja planów, o których mowa na wstępie, oznaczać będzie całkowitą dekompozycję 

GK Enea. Będzie to rozkład organizmu, który po latach wypracował mechanizmy czerpania 

korzyści ze swej wewnętrznej różnorodności. Organizmu, który na dzisiejszym etapie wymaga 

zmian, ale polegających wyłącznie na eliminacji błędnych posunięć i dopracowaniu części 

istniejących rozwiązań. W szczególności należy zlikwidować mechanizmy rozmywania 

odpowiedzialności takie jak Komitety Zarządcze w dzisiejszym kształcie, zwalczać przerosty 

biurokracji i inne zbędne narzuty powodujące marnotrawstwo cennego czasu pracowników. Aby 

usprawnić procesy inwestycyjne i zarządcze całej GK Enea należy wprowadzać proste mechanizmy 

organizacyjne i decyzyjne na poziomie poszczególnych spółek. Propozycje jakie do nas docierają 

oznaczają jednak nie stabilizację i doskonalenie, lecz rewolucję, a ta zawsze pociąga za sobą ofiary 

i straty. Ponownie wejdziemy w czas niepokoju i wielkich zmian. 
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Ze względu na powyższe stoimy na stanowisku, że dekompozycja GK Enea poprzez 

pozbawienie jej jednostek wytwórczych oraz powiązanej z nimi, na dzień dzisiejszy 

najefektywniej zorganizowanej polskiej kopalni węgla kamiennego, byłaby poważnym 

i tragicznym w skutkach błędem. Osłabiłaby zarówno podmioty podlegające wyodrębnieniu 

z Grupy, jak i pozostające w Grupie Kapitałowej Enea, ułatwiłaby też próby przejęcia polskiego 

sektora energetycznego przez podmioty zagraniczne o obcym kapitale państwowym. Przejęcie 

takie będzie z kolei oznaczać realizację obcej, niekorzystnej dla Polski polityki energetycznej. 

Na to nie możemy pozwolić, zarówno dla dobra pracowników GK Enea, jak i dla 

bezpieczeństwa energetycznego państwa polskiego. 

 


