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Zawarto nową umowę 
społeczną w Grupie Enea
Pracodawcy i przedstawiciele Strony Społecznej naszej Grupy zakoń-
czyli dziś proces podpisywania nowej umowy społecznej. Dokument 
w szczególności reguluje kwestię stabilizacji zatrudnienia w spółkach 
Grupy, a także umożliwi wszystkim pracownikom Grupy korzystanie 
na równych zasadach z dodatkowych świadczeń wyróżniających naszą 
Grupę na tle rynku. Porozumienie dotyczy takich zagadnień jak: taryfa 
pracownicza, abonamentowe świadczenie medyczne, odpis na Zakła-
dowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, czy uroczyste dni branżowe trak-
towane jako dni wolne od pracy.

Do porozumienia przystąpiły: Enea S.A.,  
Enea Operator, Enea Wytwarzanie, Enea 
Centrum, Enea Oświetlenie, Enea Logisty-
ka, Enea Pomiary, Enea Serwis, Enea Ciepło, 
Enea Ciepło – Oddział Elektrociepłownia 
Białystok, Enea Ciepło Serwis, Enea Elek-
trownia Połaniec, Enea Bioenergia, Przed-
siębiorstwo Energetyki Cieplnej, Miejska  
Energetyka Cieplna Piła. 

u GRUPA ENEA

Podczas uroczystości przedstawiciele spó- 
łek oraz Związków Zawodowych przystą- 
piłli do podpisywania dokumentów – ko- 
lejne osoby podchodziły do stolików, by 
złożyć swoje podpisy. Zbigniew Piętka, 
wiceprezes Enei ds. korporacyjnych podzię-
kował pracodawcom i Stronie Społecznej. 
– Chciałbym wszystkim serdecznie podzię-
kować za udział w tym trudnym, ale zakoń-

czonym powodzeniem procesie. Dzięki 
Państwu, pracownicy Grupy Enea będą mo-
gli korzystać z jednakowych, dodatkowych 
świadczeń i płynących z nich korzyści. Dlate-
go właśnie warto było i trzeba było podjąć 
ten wysiłek. Raz jeszcze dziękuję za Państwa  
zaangażowanie – powiedział. – Dziękuję 
reprezentantom obu stron, którzy aktyw-
nie wspierali proces negocjowania i podpi-
sania umowy społecznej, w tym zespołowi 
wsparcia i – w szczególności – wszystkim 
przedstawicielom Strony Społecznej biorą-
cym udział w negocjacjach – dodał prezes 
Zbigniew Piętka.
Zgodnie z intencją wszystkich stron zawie-
rających porozumienie, ma ono status źró- 
dła prawa pracy. Ustalenia porozumienia 
będą włączone do odpowiednich zakłado- 
wych układów zbiorowych pracy (ZUZP). 
W spółkach, w których nie obowiązują ZUZP  
odpowiednie zmiany będą wprowadzone 
do regulaminów wynagradzania. W szcze-
gólnych sytuacjach, odpowiednie zapisy 
wprowadzane zostaną do indywidualnych 
umów o pracę – tak, aby korzyściami wynika-
jącymi z nowej umowy społecznej byli objęci 
wszyscy pracownicy spółek naszej Grupy. u
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u Stabilizacja zatrudnienia
Nowe porozumienie zastępuje wszystkie  
dotychczasowe dokumenty dotyczące sta-
bilizacji zatrudnienia, w tym wypłat odpraw 
dodatkowych. Jeżeli wykonanie postano-
wień porozumienia wymaga zmiany we-
wnętrznych aktów prawnych, np. ZUZP lub 
regulaminów spółek, to spółki dokonały lub 
dokonają w nich odpowiednich zmian. 

Zasady stabilizacji zatrudnienia dotyczą wy-
łącznie sytuacji, gdy do rozwiązania stosun-
ku pracy dojdzie z przyczyn niedotyczących 
pracowników. Obejmuje ona osoby zatrud-
nione na podstawie stosunku pracy u pra-
codawców będących stroną porozumienia. 
Stabilizacją zatrudnienia są objęci pracow-
nicy, którzy w momencie uruchomienia 
zasad stabilizacji zatrudnienia mają odpo-
wiedni staż pracy, wynoszący co najmniej 
dwa lata.

Jeśli pracodawca zamierza pracownikowi 
objętemu zasadami stabilizacji zatrudnienia 
zmienić umowę o pracę w trybie wypowie-
dzenia zmieniającego lub rozwiązać umo-
wę o pracę za wypowiedzeniem z przyczyn 
niedotyczących pracownika, to powinien 
wskazać pracownikowi inną odpowiednią 
pracę u siebie lub u innego pracodawcy, 
który stosuje zasady stabilizacji zatrudnienia. 
Przez propozycję odpowiedniej pracy ro-
zumie się ofertę pracy zawierającą wartość 
świadczeń nie niższą, niż obecnie posiadane 
przez pracownika (dot. świadczeń uwzględ-
nianych przy obliczaniu ekwiwalentu za 
niewykorzystany urlop wypoczynkowy), 
z zadaniami zgodnymi z kwalifikacjami pra-
cownika, w miejscu nie dalszym niż 35 km 
od dotychczasowego miejsca pracy oraz 
w wymiarze zatrudnienia nie niższym od 
dotychczasowego. Postanowienia dotyczą-
ce stabilizacji zatrudnienia obowiązywać 
będą przez okres siedmiu lat.

u Taryfa pracownicza
To prawo do ulgowej odpłatności za wyko-
rzystanie energii elektrycznej na potrzeby 
gospodarstwa domowego w ilości nie-
przekraczającej 3 000 kWh na rok. Jest to 
świadczenie, które posiada już większość 
pracowników naszej Grupy. Do tej pory nie 
korzystali z niego pracownicy obszaru cie-
pła, a dzięki porozumieniu także oni będą  
mieli taką możliwość. Przyjmuje się trzy 
lata na osiągnięcie wartości docelowej, 
tj. nabycia uprawnienia do ulgowej opłaty 
za 3 000 kWh. 

Natomiast pracownicy spółek z obszaru cie-
pła oraz Enei Elektrowni Połaniec, którzy roz-

wiążą umowę o pracę w związku z nabyciem 
uprawnień emerytalnych (i – w przypadku  
Enei Elektrowni Połaniec – będąc pracow-
nikami, nabyli uprawnienia do ekwiwalentu 
pieniężnego za zużycie energii elektrycz-
nej) po wejściu w życie porozumienia będą 
uprawnieni do pełnego ekwiwalentu za tary-
fę pracowniczą. Uprawnienie to dotyczy rów-
nież obecnych pracowników Enei Elektrowni 
Połaniec, którzy nabyli uprawnienia do taryfy 
pracowniczej i którzy rozwiążą umowę o pra-
cę w związku z nabyciem uprawnień emery-
talnych od 1 stycznia 2019 r. do dnia wejścia 
w życie porozumienia.

u Dodatkowe abonamento-
we świadczenie medyczne
Pakiety medyczne będą obejmowały 
wszystkie oferowane przez pracodawcę 
rodzaje dodatkowych świadczeń medycz-
nych dla pracowników. Będą finansowane 
przez pracodawcę kwotą minimum 9 zł 
miesięcznie na pracownika.

Przedstawiamy główne korzyści 
dla pracowników naszej Grupy 
wynikające z umowy społecznej:

u Odpis na Zakładowy Fun-
dusz Świadczeń Socjalnych
Odpis na ZFŚS będzie wynosił dwuipół-
krotność odpisu podstawowego. Spółki,  
w których obecnie odpis jest na poziomie 
niższym, mają trzy lata na osiągnięcie odpi-
su na ww. poziomie. 

u Dni wolne
Dzień Energetyka, Dzień Ciepłownika 
będą traktowane jak dni ustawowo wolne 
od pracy. Pracownicy mogą skorzystać tyl-
ko z tych dni w roku, stosownie do branży, 
w której są zatrudnieni.
Inicjatorem zawarcia porozumienia były or- 
ganizacje związkowe. Z powodu wygasa-
nia tzw. gwarancji zatrudnienia w spółkach 
naszej Grupy, 15 maja 2017 r. wystąpiły one 
do Enei S.A. o przystąpienie do rozmów 
nad nowym dokumentem, który zabez-
pieczy interesy pracowników w sytuacji 
rozwiązywania umowy o pracę. Strona  
pracodawców oraz Strona Społeczna 
ustaliły, by negocjacje prowadzone były 
przez dziewięcioosobowe reprezentacje. 
Rozmowy mające na celu opracowanie 
ostatecznej treści porozumienia były pro-
wadzone cyklicznie od 2 lipca 2018 r. do 
18 lutego 2019 r. n
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Przedstawiciele organizacji 
związkowych, które zawar-
ły porozumienie społeczne, 
uczestniczący w negocja-
cjach:

u Organizacja Międzyzakładowa 
NSZZ Solidarność Enea:

Krzysztof Nawrocki
Krzysztof Gonerski
Robert Jusis

u Międzyzakładowy Związek Zawodo-
wy „Synergia” Pracowników GK Enea:

Tadeusz Mikłosz
Wojciech Wostal

u Międzyzakładowy Związek Zawodo-
wy Pracowników GK Enea:

Jerzy Wiertelak
Janusz Śniadecki
Patryk Jarosz
Ryszard Korzenecki

u Międzyzakładowy Związek Zawo- 
dowy przy Elektrowni Połaniec S.A.  
w Zawadzie:

Janusz Niezgoda

u Międzyzakładowa Organizacja Związ-
kowa NSZZ Solidarność Pra- 
cowników Elektrowni Połaniec:

Joanna Dróżdż

u Międzyzakładowy Związek Zawodo-
wy Pracowników Ruchu Ciągłego przy 
Elektrowni Połaniec S.A.:

Leszek Kasiński

u Międzyzakładowy Związek Zawodo-
wy Pracowników Zmianowych w Enei 
Wytwarzanie:

Sławomir Luśtyk
Anna Wesołowska

u Międzyzakładowy Związek Zawodo- 
wy Energetyków w Enei Wytwarzanie:

Zenon Stolarski
Dariusz Sadurski

u Organizacja Zakładowa NSZZ 
Solidarność w Enei Wytwarzanie:

Lidia Grześków
Jacek Bolek
Marcin Łukasiewicz

u KZZC MOZ Ciepłowników 
przy Enei Ciepło:

Andrzej Aleksiejczuk
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