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Bełchatów, dnia 13 lipca 2020r. 
KK-P GK PGE/08/07/2020 

 

     Szanowny Pan 
     Mateusz Morawiecki 
     Prezes Rady Ministrów 
 
 
 
 

Komitet Koordynacyjno - Protestacyjny GK PGE - zrzeszający wszystkie istotne 
wspólne reprezentacje związkowe oraz społeczne rady konsultacyjne działające w GK 
PGE i reprezentujący interesy ponad 42 tysięcy pracowników PGE Polska Grupa 
Energetyczna S.A., - zwraca się do Pana Premiera o przywrócenie stanu przestrzegania    
i wykonywania obowiązującego prawa w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,               
w związku z zamiarami i działaniami podejmowanymi przez Zarząd PGE S.A. oraz 
Zarządy Spółek wchodzących w skład GK PGE, które naruszają obowiązujące                    
w koncernie energetycznym prawo, w szczególności prawo wewnątrzzakładowe. 
 

Wystąpienia organizacji związkowych działających w GK PGE adresowane do 
Pracodawców, Zarządów Spółek GK PGE, Zarządu PGE S.A., Ministrów: Aktywów 
Państwowych oraz Klimatu, pozostały bez merytorycznych, konkretnych i zgodnych ze 
stanem faktycznym spraw odpowiedzi oraz nie skutkowały sanacją stanu tych spraw. 

Dobitnym przykładem powyższego jest decyzja Rady Holdingu GK PGE z dnia       
1 lipca 2020 roku, gdzie m. in. zadecydowano o rozpoczęciu projektów wydzielenia            
i centralizacji obszaru zakupów oraz centralizacji usług prawnych w GK PGE, jak również 
nakazano kontynuację działań optymalizacyjnych w liniach biznesowych, przejawiających 
się m.in. rażącym zmniejszeniem nakładów na inwestycje i rozwój linii biznesowych       
GK PGE, średnio o ok. 50% oraz docelowo pogorszeniem warunków zatrudnienia 
pracowników. 
 

Zgodnie z obowiązującym w GK PGE prawem powyższe zamiary i projekty muszą 
uprzednio być uzgadniane ze związkami zawodowymi i zostać poprzedzone przekazaniem 
merytorycznych analiz i opinii świadczących o zasadności i celowości przeprowadzenia 
takich zmian właścicielskich i organizacyjno – strukturalnych w GK PGE. 

Pomijamy fakt, że powyższe pomysły i decyzje świadczą o nieznajomości 
światowych trendów w zarządzaniu oraz zasad funkcjonowania poszczególnych linii 
biznesowych GK PGE, ale przede wszystkim stoją w opozycji do obowiązującego prawa. 
Powyższe pomysły i decyzje w szczególności naruszają: 

1. Przyjęte przez Zarząd PGE S.A., za zgodą Właściciela - czyli Strony Rządowej, 
zobowiązania względem Strony Związkowej i pracowników wynikające  
z obowiązujących porozumień zbiorowych, 

2. Prawo powszechnie obowiązujące, m.in. ustawę prawo energetyczne,                    
w szczególności w obszarze prawidłowości działania Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego, 

3. Reżimy działania wyznaczone przez Urząd Regulacji Energetyki dla utrzymania 
standardów Bezpieczeństwa Energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej. 
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Panie Premierze, umów należy dotrzymywać, a skutki błędnych decyzji winni ponosić 
członkowie Zarządów, a nie szeregowi pracownicy GK PGE. 
 

Jeżeli osoby wyznaczone przez Pana Premiera do zarządzania największą grupą 
energetyczną Rzeczypospolitej Polskiej za priorytet swoich działań przyjęły zasadę 
nieprzestrzegania lub obchodzenia prawa oraz podejmują działania na szkodę spółek linii 
biznesowych GK PGE oraz pracowników, w szczególności poprzez nieprzestrzeganie 
obowiązujących umów i porozumień, to należy spodziewać się skutecznych i bolesnych 
retorsji nie tylko ze strony konstytucyjnego Partnera Społecznego, ale przede wszystkim 
od wszystkich długoletnich pracowników Grupy Kapitałowej PGE. 

 
Wobec powyższego stanu sprawy oświadczamy, że spory zbiorowe oraz akcje 

protestacyjne będą najmniej dotkliwym środkiem przeciwdziałania nadużyciom oraz 
naruszeniom prawa przez Zarządy Spółek GK PGE, w szczególności Zarząd PGE S.A. 
oraz Dyrektorów Departamentów Centrali Spółki. 
 

Przypominamy, że uzwiązkowienie w GK PGE wynosi ok. 90% pracowników, spośród 
ponad 42 tysięcy zatrudnionych, Komitet Koordynacyjno – Protestacyjny GK PGE zrzesza 
wszystkie liczące się organizacje związkowe działające we wszystkich liniach biznesowych 
GK PGE, a faktyczny zakres naszego oddziaływania na społeczeństwo obejmuje co 
najmniej 500 tysięcy wyborców. 
 

Zadajemy pytanie: jak powyższy stan rzeczy ma się do oficjalnie przyjętej przez Prawo  
i Sprawiedliwość nadrzędnej zasady działania zgodnie z prawem, przestrzegania prawa  
oraz działania dla dobra Rzeczypospolitej w celu ochrony jej niezależności i zapewnienia 
wzrostu gospodarczego oraz poprawy warunków socjalno – bytowych mieszkańców 
naszej Ojczyzny? 
 

W związku z powyższym wnosimy jak we wstępie oraz zwracamy się o spotkanie         
z Panem Premierem w celu przekazania szczegółowych informacji o zaistniałym stanie 
spraw. 

W załączeniu przekazujemy dotychczasowe wystąpienia Strony Związkowej. 
 

 
            
 
Do wiadomości: 
Pan Andrzej Duda 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  
 


