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KOMUNIKAT 

Komitetu Protestacyjno – Strajkowego GK PGE 

z dnia 12.01.2021r.   

 

W całej Grupie Kapitałowej PGE nadal trwa wielozakładowy spór zbiorowy prowadzony 

przez Komitet Protestacyjno - Strajkowy GK PGE, dotyczący: 

 niespełnionych, a podpisanych przez pracodawcę ze Związkami Zawodowymi 

i prawnie obowiązujących porozumień etatyzacyjnych - czyli dokumentów 

określających ilość pracowników niezbędną do prawidłowego i bezpiecznego 

wykonywania pracy. 

Pracodawca jednostronnie interpretuje podpisane porozumienia, bez oglądania się na 

bezpieczeństwo zatrudnionych pracowników 

 nieprzestrzegania wbrew prawu podpisanych przez pracodawcę ze Związkami 

Zawodowymi umów i porozumień o współpracy i obowiązku uzgadniania ze Stroną 

Społeczną zmian strukturalno - organizacyjnych oraz właścicielskich - czyli 

Związki muszą mieć dostęp do wiedzy co do planowanych przez pracodawcę zmian 

w sposobie funkcjonowania i zarządzania Oddziałem. Brak takiej wiedzy uniemożliwia 

Związkom zareagowanie, gdy planowane czy wprowadzane zmiany 

zagrażają np. utrzymaniu istniejących miejsc pracy, czy gwarancji płacowych.  

Obecnie Związki nie są dopuszczane do żadnych rozmów na temat wprowadzanych zmian - 

pracodawca zachowuje się jak w prywatnym folwarku działając metodą faktów 

ustalonych i dokonanych przez samych siebie. 

W grudniu 2020 r. ukazał się komunikat PGE, pełen manipulacji i przekłamań, dlatego 

dementujemy te KŁAMSTWA. 

 w żądaniach sporu zbiorowego nie było postulatu dotyczącego podwyżek w wysokości 

500 zł indywidualnie dla każdego pracownika; 

Domagamy się zrealizowania podpisanego przez pracodawcę ze Związkami Zawodowymi 

porozumienia etatyzacyjnego - czyli zapewnienia ilości zatrudnionych pracowników 

niezbędnej do prawidłowego i bezpiecznego wykonywania pracy w Oddziale. 

 w żądaniach sporu zbiorowego nie było postulatu dotyczącego „uzyskiwania przez 

zarząd PGE każdorazowo zgody na decyzje dotyczące zmian organizacyjnych lub 

własnościowych". 
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W postulacie chodzi wyłącznie o uzgadnianie decyzji pracodawcy ze Stroną Społeczną - 

co zresztą jest zagwarantowane w podpisanych i obowiązujących w Grupie Kapitałowej 

PGE porozumieniach, a w ostatnich latach nagminnie i bezpardonowo nierespektowane!!! 

 Kłamstwem jest również jakoby ewentualny strajk był nielegalny. 

Zgodnie z Ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych strajk, który jest środkiem 

ostatecznym, może zostać ogłoszony po wyczerpaniu przez Stronę Społeczną 

możliwości rozwiązania sporu zbiorowego(czyli zgłoszenie żądań, przeprowadzenie 

referendum strajkowego, rokowania oraz mediacje) - brak podpisania porozumienia 

kończącego spór zbiorowy uprawnia Związki Zawodowe do podjęcia akcji strajkowej. 

Przypominamy, że w Referendum Strajkowym, olbrzymia większość Załogi opowiedziała się 

ZA STRAJKIEM!!! 

Związki Zawodowe w imieniu pracowników domagają się jedynie podstawowych 

spraw: 

PRZESTRZEGANIA PRZEZ PRACODAWCĘ PODPISANYCH WCZEŚNIEJ UMÓW  

i POROZUMIEŃ ORAZ RESPEKTOWANIA OBOWIĄZUJĄCYCH ŹRÓDEŁ PRAWA PRACY 

przy jednoczesnym uczciwie prowadzonym dialogu z przedstawicielami Załóg zatrudnionych 

w GK PGE - czyli Związkami Zawodowymi. 

Jaki cel miał wydany przez PGE komunikat prezentujący stanowisko Zarządu 

do Załogi GK PGE oraz mediów, w którym prezentuje się postulaty Związków Zawodowych 

w taki sposób? Trudno powiedzieć, ale przedstawiając w naszej ocenie rzeczywistość  

w bardzo krzywym zwierciadle łatwo ulec wrażeniu, że zasada dziel (skłóć ludzi) i rządź ma 

się całkiem nieźle, w przeciwieństwie do rzetelności i uczciwego dialogu. Czy obecnie 

rządzących tylko na to stać? 

Z ostatniej chwili: 

W dniu 14.01.2021r. odbędzie się spotkanie Komitetu Protestacyjno – Strajkowego  

w Warszawie, którego efekty zadecydują o dalszych działaniach Strony Społecznej. 

        


