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Pracownicy ENEA Operator Sp. z o.o.! 

Koleżanki i Koledzy! 

Czas wziąć sprawy w swoje ręce!!!! 

 Oni nas okłamują!!!! 

Doświadczenia ubiegłorocznego sporu zbiorowego o płace prowadzonego metodami pokojowymi, 
przy skorzystaniu z trybu arbitrażowego, zakończyły się fiaskiem. 

W tym roku tak nie będzie! 

Zgłoszone żądanie płacowe w dniu 27 kwietnia 2010 roku, którego treść przypominamy, musi 
zostać zrealizowane w całości.  
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Osiągniemy cel tylko wówczas, gdy większość pracowników w przeprowadzanym w dniu 
15 września 2010 roku referendum strajkowym opowie się za strajkiem. 

Zadamy następujące pytania: 

Czy przystąpisz do strajku w ENEA Operator sp. z o.o. w przypadku: 

 braku porozumienia płacowego uwzględniającego żądanie z dnia 27 kwietnia 2010 r.; 

 dalszego łamania oraz kwestionowania zawartych porozumień oraz zapisów Zakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy? 

Prosimy zakreślić swój wybór 

TAK   NIE 

 

Koleżanki i koledzy!!! 

Skończył się czas pism i próśb! Notoryczne pomijanie zgłaszanych do Zarządu Enea Operator 
Sp. z o.o. żądań, wykpiwanie się od dialogu, oddalanie w nieokreśloną przyszłość rokowań, czas 
definitywnie zakończyć.  
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Pomimo wielokrotnych naszych wezwań do podjęcia przez Zarząd Enea Operator Sp. z o.o. 
rokowań płacowych, pomimo zobowiązań Zarządu Enea Operator Sp. z o.o. w podpisanych 
uzgodnieniach do wznowienia rokowań płacowych po upływie drugiego kwartału oraz po 
przeprowadzonej w dniu 2 lipca 2010 roku manifestacji i złożonej na ręce Zarządu Enea Operator 
Sp. z o.o. petycji nie ma ze strony tych Panów woli do zawarcia ze związkami zawodowymi 
porozumienia. 

Okazuje się, że nie przemawia do Nich siła argumentów 
 - czas, zatem by poczuli argument siły. 

Opowiedzmy się za przeprowadzeniem akcji strajkowej wobec braku woli zawarcia porozumienia ze 
strony Zarządu Spółki. Wyniki referendum strajkowego zdecydują o dalszych formach protestu.  

Koledzy z MZZP ENEA Holding 
zadeklarowali czynną pomoc w 
przeprowadzeniu referendum 

strajkowego, za co serdecznie dziękujemy. 

Strona 3 

Nie ma miejsca na ustępstwa! 

Wyrażamy wolę kontynuacji rokowań 
w ramach sporu zbiorowego z założeniem, 
że ostatecznym terminem końca negocjacji 
i podpisania porozumienia rozwiązującego 
spór zbiorowy powinien być dzień 
20 września. Jeśli do rokowań nie dojdzie lub 
też do 20 września strony sporu nie osiągną 
porozumienia, przewidujemy proklamowanie 
strajku. 

Czas upomnieć się o swoje prawa! 
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