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Informujemy załogę, że 18 kwietnia w Bełchatowie odbyło się spotkanie trzech Społecznych 

Rad działających w PGE GiEK SA. Wszystkie organizacje związkowe podjęły  decyzję o 

przekazaniu Zarządom Polskiej Grupy Energetycznej i PGE Górnictwo i Energetyka 

Konwencjonalna  oraz Pracodawcom wspólnego stanowiska dotyczącego przedstawionego nam 

„Paktu na rzecz wzrostu produktywności oraz bezpiecznych i trwałych stanowisk pracy”. W dniu 

wczorajszym pismo zostało doręczone adresatom. 

Strona Społeczna stwierdza w nim jednomyślnie, że przedstawione dokumenty nie spełniają 

żądań sporowych. Są one całkowicie rozbieżne z istotą prowadzonych sporów zbiorowych, a nadto 

w znacznej części obejmują zagadnienia wychodzące poza zakres ustawowych kompetencji 

związków zawodowych. Dodatkowo w treści wskazuje się na dokumenty powiązane, których stroną 

nie są i nie mogą być organizacje związkowe.    

Przedstawione dokumenty nie posiadają ani formy, ani treści właściwej dla umów i porozumień 

zbiorowych. Znaczna część zaproponowanych w nich zapisów nie niesie za sobą treści obligacyjnej 

– w zakresie zgodnej woli stron, co dyskwalifikuje je jako materiał do dyskusji. Żadne z postanowień 

nie ma także charakteru normatywnego co oznacza, że brak sformułowanych w języku prawnym i 

zapisanych w postaci przepisów norm prawnych -  dodatkowo czyni ten materiał bezużytecznym.  

W odniesieniu do samych założeń ujętych w treści  - nie sposób pominąć okoliczności, iż założenia 

te nie są w żadnym wypadku spójne i zbieżne ze specyfiką pracy we wszystkich lokalizacjach 

pracodawców. Przyjęcie  takich założeń przez stronę społeczną jest więc absolutnie niemożliwe.  

Jako Strona Społeczna nie możemy także ustosunkować się do przedłożonych dokumentów, ze 

względu na duży poziom ogólności zapisów wobec czego nie widzimy możliwości ich negocjowania 

w przedłożonej treści. 

Po wnikliwym zapoznaniu się z treścią „Paktu” istnieją poważne przesłanki do stwierdzenia przez 

stronę społeczną, że strona pracodawców działa w złej wierze w sposób celowy i zamierzony w 

zakresie prowadzenia negocjacji w trwających sporach zbiorowych w PGE GiEK S.A.  

Z uwagi na powyższe strona społeczna odrzuciła w całości treść przedstawionych 
dokumentów. 
Związki zawodowe dążąc do zrealizowania dobrej woli w przyszłych negocjacjach, zażądały  
zorganizowania spotkania stron sporów zbiorowych przy udziale mediatora w dniu 29 kwietnia 
2016r. o godz. 11.00 
 

W imieniu związków zawodowych działających w O/ZEDO komunikat podpisali: 
Kamiński Mariusz, Grudzińska Anna, Michalski Roman, Lebuda Mirosław, Pawłowicz Bogusław 

   

    

 

  
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_prawny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przepis_prawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Norma_prawna

