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Informujemy Załogę, że w dniu 11.10.2016 r. w Bełchatowie odbyło się kolejne 

spotkanie mediacyjne w ramach trwającego sporu zbiorowego, a następnie wspólne 

posiedzenie Związków Zawodowych działających w Trzech Społecznych Radach 

(obszar wytwarzania, wydobycia i elektrociepłowni). 

Związki Zawodowe i Zarząd PGE GiEK S.A. przy udziale PGE S.A. uzgadniają treść 

„Porozumienia” mającego pozwolić na zakończenie sporów zbiorowych. Na chwilę obecną 

największe rozbieżności między stronami mają miejsce przy określeniu poziomu etatyzacji w 

ZEDO ale również innych lokalizacjach (elektrownie Opole, Turów, Bełchatów, kopalnia 

Bełchatów).  

 Naszą intencją, jako reprezentantów Załogi jest przede wszystkim zachowanie miejsc 

pracy Pracowników aktualnie zatrudnionych z uzupełnieniem osobowym na stanowiskach, 

gdzie występują niedobory kadrowe w Nowym Czarnowie, Szczecinie i Pomorzanach.  

Przygotowana przez Dyrekcję propozycja etatyzacji w ZEDO przewiduje zmniejszenie stanu 

Załogi w perspektywie najbliższych lat (do roku 2020) o ponad 200 etatów.  

 

Takie założenie jest dla nas nieakceptowalne i brak zmiany stanowiska Pracodawcy nie 

pozwoli na polubowne zakończenie sporu. Przyjęty przez Dyrekcję model przekazywania 

jedynie informacji, a nie dokonywanie uzgodnień, poddaje w wątpliwość i prawdziwość 

intencje osób zarządzających naszym Zespołem. 

 

  
 



 Oczekiwaliśmy, że zmiany kadrowe w Dyrekcji Zespołu Elektrowni przełożą się na 

działanie dla dobra i na rzecz Oddziału i jego Pracowników, jednak mając na uwadze 

przedłożone nam dokumenty dotyczące etatyzacji, planów rozwoju i perspektyw 

funkcjonowania nie pozwalają na pozytywną ocenę i dalszy kredyt zaufania.  

Jednoznacznie stwierdzamy, że obecnie ogłaszany etap realizacji inwestycji na Pomorzanach 

jest konsekwencją ubiegłorocznych działań i ustaleń strony społecznej z Zarządem PGE S.A. 

i PGE GiEK SA w myśl podpisanego w dniu 05.10.2015r. porozumienia, a nie skutkiem 

działalności nowych Dyrektorów. 

 

Jako przedstawiciele Załogi oświadczamy, że pomimo wszystko podtrzymujemy dobrą wolę  

i oczekujemy niezwłocznego przystąpienia do konstruktywnych rozmów na temat etatyzacji. 

Jednakże w przypadku dalszego świadomego i zamierzonego działania Dyrekcji 

prowadzącego do uniemożliwienia zawarcia „Porozumienia” zmuszeni będziemy podjąć 

działania przewidziane prawem.   
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