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Zarząd Enea S.A. 

Zarząd Enea Centrum Sp. z o.o. 

Rada Nadzorcza Enea S.A. 

Państwowa Inspekcja Pracy w Poznaniu. 

 

Stanowisko w sprawie sytuacji w Enea Centrum. 

 Sytuacja związana wprowadzaniem na siłę Centrum Usług Wspólnych w grupie Enea doprowadziła do patologii, które skutkują 
łamaniem prawa w Enea Centrum. 

 Od początku roku na spotkaniach z Zarządem Enea Centrum zwracaliśmy uwagę, na chaos jaki powstał po przekazaniu zadań do 
CUW i wprowadzaniem na siłę w jednym czasie kilkunastu nowych instrumentów informatycznych bez odpowiednich szkoleń. Uspakajano 
nas ,że jest to okres przejściowy. Niestety z docierających do nas informacji wynika, że sytuacja zamiast poprawie uległa pogorszeniu. 
Pracownikom nakłada się zakresy obowiązków oraz niewykonalne terminy wywiązania się z nich.  Troska o klientów i właściwy wizerunek 
firmy powoduje, że często kosztem rodziny pracownicy próbują łagodzić piętrzące się problemy. Coraz częściej odbywa się to też kosztem 
ich zdrowia. ( nerwy, stres, codzienna praca w nadgodzinach). Ponadnormatywna praca jest niewykazywana. Pracownikom próbuje się 
wmówić, że to ich nieudolność powoduje generowanie nadgodzin, dlatego mają pozostawać po godzinach i wywiązać się z nałożonych 
niewykonalnych zadań. Temat ten wielokrotnie sygnalizowaliśmy na spotkaniach z Zarządem. Pracodawca zbywał nas, prosząc o nazwiska 
osób. Zastraszenie, obawa o miejsce pracy powoduje, że pracownicy nie godzą się na podawanie swoich nazwisk. Dodatkowo 
koordynatorom oraz kierownikom sugeruje się ,że z racji pełnionych funkcji mają nienormowany czas pracy. Co jest kolejnym przykładem 
łamania prawa. Pracodawca posiada instrumenty informatyczne , które monitorują czas pracy i wie doskonale ilu pracowników pozostaje w 
pracy po godzinach. Zaistniała sytuacja jest mu rękę, dlatego toleruje łamanie prawa. Dodatkowo w BOK-ach nakłada się limity umów 
lojalnościowych co odbywa się kosztem klientów-wydłużanie się kolejek. Zmusza się też pracowników do uczestnictwa w „dobrowolnych” 
konkursach wynikowych, co jest totalną bzdurą. Zaistniała sytuacja doprowadza do nerwic skutkujących zwolnieniami, też od psychiatry. 

 Powstaniu CUW towarzyszyła psychoza, zastraszanie , oraz kłamstwa, że nikt na niczym nie straci. Pracodawca planuje kolejne 
zmiany, które maja się odbyć kosztem rodzin pracowników. BOK-i od lipca 2015 r. mają pracować w godzinach 9.00-17.00. Wywołało to 
już grupowe protesty przesłane do Enea Centrum. Podkreślamy, że nie ma zgody na zmianę godzin pracy w BOK-ach.  

 Chaos, stresy, nerwice naszym zdaniem spowodowane są:- brakiem porozumienia ze strona społeczną przed powstaniem CUW, -
wprowadzaniem na siłę nieprzygotowanych projektów informatycznych, -braku odpowiednich szkoleń, -nakładaniem na pracowników 
niewykonalnych zadań,  -niedoborami kadrowymi po przeprowadzonych kolejnych edycjach PDO, 

Wszystko to  oprócz skutków społecznych powoduje pogorszenie jakości obsługi klienta ( szczególnie w małych BOK-ach) 

Jak widać z przytoczonych faktów funkcjonujące w Grupie Kapitałowej Enea Kodeks Dobrych Praktyk i Kodeks Etyki to czysta fikcja.  

Nie można dalej tolerować zaistniałej sytuacji, bo może to doprowadzić do tragedii. 

Dlatego zwracamy się do wszystkich adresatów w/w stanowiska o podjęcie w trybie pilnym 
zdecydowanych działań mających na celu uzdrowienie tej  patologicznej sytuacji. 

 
 


