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Stanowisko nr 1l2a17

MKK NSZZ ,,Solidarność" przy PGE GiEK S.A.

MKK NSZZ Solidamość PGE GiEK S.A. w pełni popiera działania organizacji

związkowych z Poiskiej Grupy Energetycznej PGE S.A. w sprawie wszczętych procedur sporów

z|siorowch z pracodawcami w poszczególnych Oddziałach,

Kolejne podejmowane próby tworzenia CUW-ów, notoryczne przlpadki rraruszania praw

i wolności związkowych, brak rzeczynvistego dialogu społecznego i łamanie obowiązujących źródeł

prawa pracy świadczą jednozrncznie o złej woli pracodawców w Grupie Kapitałowej PGE.

Naruszanie praw pracowniczych, wynegocjowanych i podpisanych w dobĘ wierze na

przestzeń minionych lat porozumień w pełni uzasadnia podjęcie działań statutowych ze stĄkiem

włącznie. Za zństuałą sytuację społeczną odpowiedzialność ponosi wyłącznie strona pracodawców.

Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna
NSZZ .,Solidarnośc' orzv PGE G|EK 5,A.

N,.r"§-5\*:,..).
P,zVodniczący

otrzvmuia:

Minister Energii
Zarząd PcE §.A.
Zarząd PGE ciEK s.A.
Komisja Krajowa NSZZ,,Solidarność"
Organizacje zrzeszone w MKK NSZZ ,,Solidamość" PGE GiEK S-A-
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Stanowisko nr 2/Za17

MKK NSZZ ,,Solidarność" przy PGE GiEK S.A.

Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ Solidamość przy PGE GiEK S.A. wyraża

stanowczy sprzeciw wobec braku dialogu społecznego w Centrali PGE GiEK S.A. i wzywa

Pracodawcę do jak najszybszego podjęcia negocjacji w celu uzgodnienia i podpisarria porozumienia

dotyczącego poziomu etatyzacji, określającego również warunki pracy i płacy pracowników Centrali

PGE GiEK S.A,

otrzvmuia:

Zarząd PGE S .A.
Zarząd PCE GiEK S.A.
Komisja Zakładowa NSZZ ,,solidarność" PCE GiEK S.A.

Międzyzakładowa Komisja KoordynaCyjna

N5ZZ ,,Solidarność' pzy PGE GiEK 5.A.
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Stanowisko nr 3lżO17

MKK NSZZ ,,Solidarność" przy PGE GiEK S.A.

Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ ,,Solidarność" przy PGE GiEK S.A. w pełni

popiera stanowisko Organizacji Związkorłych NSZZ ,.Solidarność" w Oddziałach Elektrociepłowni

PGE GiEK S.A. (w zatączeniu) w sprawie wydzielania Oddziałów Elektrociepłowni PGE GiEK S.A.

do nowotworzonej linii bimesowej PGE Energia Ciepła S.A.

Mlęd4zak,adowa Koni5,.] Koordyna(y_jnd

NsZZ ,,solidarność' p{§\ PGF ClEK s,A.

§r.ln& J\w',&'
Arzewoclniczacv

otrzr'muia:

Zarząd PGE S-A.
Zarząd PGE GiEK S.A.
Komisja Krajowa NSZZ,,Solidamość"
Ministerstwo Enęrgii



Bydgoszcz, dnia 07 .71.żoL1 r,

Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna

Nszz ,,§olidarność"

przy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna s.A.

Dotyczy: stanowiska organizacii zwiazkowvch NsZZ solidarność zrzeszonvch W oddziałach

Elektrociepłowni PGE GiEK s.A. W sprawie Wvdzielenia oddzialóW E|ektrociepłowni PGE GiEK s.A. do

nowotworzonei linii biżnesowei PGE EnerRia ciepła s.A.

organizacje NsZZ solidarność zrzeszone W ElektrociepłoWniach PGE GiEK s.A. (Ec Lublin, Ec RzeszóW,

Ec Zlierz, EC Gorzów, EC Kielce, EC Bydgoszcz) pra8ną przedstawić swój stanowczy sprzeciw

przeciwko procesowi wydzielenia ww. oddziałów z linii biznesowej PGE GiEK s.A. i przeniesienia tych

oddziałów do nowoutworzonej linii biznesowej PGE EnerBia ciepła s.A.

W roku 2010 w PGE Polskiej Grupie Energetycznej S-A została utworżona linia biznesowa p.n.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna 5.A., W której składzie, oprócz kopalni ielektrowni

znalazly się takźe elektrociepłownie. Utworzenie tej linii biznesowe.j miało na celu, jak nas

zapewniano, zapewnienie silnej i stabilnej pozycji na naszym rynku energii. Jednym z ar8umentów

utworzenia linii biznesowej GiEK S.A. byta pomoc dla slabszych Oddziałów, mająca polegać na

niwelowaniu różnic pod względem ekonomicznym, technologicznYm izapisami W prawie pracy W

poszczególnych lokalizacjach. Z perspektywy czasu oceniamy, że część tych postulatóW zostala

spełniona.

Uważamy, że pozostanie W linii biznesowej PGE GiEK s.A. daje naszym oddziałom gwarancię rozwoju

izapewnienia ciągłoścl produkcji. Przeniesienie elektrociepłowni do nowej linii biznesowej rodzi duże

obawy wśród załóg poszczególnych oddziałów. UWażamy, źe takie duiałanie ma na celu jedynie

Wydzielenie części jednostek w celu ich sprzedaży. organiżacje ZWiąZkoWe, jako reprezentant załogi

pracowniczej sianowczo sprzeciwiają się obecnym dżiałaniom - tworzenie nowej linii biznesowej to

jedynie zapewnienie kolejnych miejsc pracy dla ,,wysokopłatnych specjalistóV'.

Zgodnie Z ustaleniami, strona społeczna wypracowaia i przesłała W dniu 21 sierpnia 2017 r. do PGE

s.A, projekt Porozumienia - Umowy transferowej,'w oczekiwaniu na spotkanie mające na celu



Wspólne ustalenie ostatecznej treści Porozumienia, oo dnia dzisiejsze8o nie otrzymaliŚmy żadnych

uwag, co do treści przeslanego projektu Porozumienia lub propozycji spotkania. Pomimo upływu

ponad roku od rozpoczęcia dziatań, związanych z wydzieleniem elektrociepłowni z PGE G|EK S.A.

Strona społeczna nie uzyskała żadnych materialóW dotyczących procesu wydzielenia

elektrocieplowni, a w szczególności:

. przedstawieni a przeż zarząd PG E Polska GrUpa Energetyczna s.A. społecznie akceptowalnego

Wariantu połączenia oddziałóW, W tym przedstawienia WariantóW struktury organizacyjnej

Spólki Celowej, wraz z etatyzacją,

. ustalenia harmonogramu negocjacii oraz rozpoczęcia uzgodnień umowy Transferowej i

Umowy GWarancyjnej,

. przekazania przedmiotolłej uchwały o rozpoczęciu prac nad projektem, wraz z

uzasadnieniami, analizami, harmonogramam| oraz innymi dokumentami, które stanowiv

podstaWę do jej przyjęc'a przezZarząd PGE Polska Grupa Ener8etyczna s.A,

Mimo Wielokrotnie ponawianej prośby strony spotecznej o spotkanie z zarządem PGE s.A. W celu

omóWienia i uzgodnienia procesu przejścia oddziałów Elektrociepłowni do nowoutworzonej linii

biznesowej spotykamy się z kompletnym brakiem 2ainteresowania takim spotkaniem, co pokazuje w

jaki sposób zarząd PGE s.A. traktuje Związki Zawodowe w kontekście Dialogu. społecznego.

W ZWiązkU z takim rozwojem sytuacji, W naszej ocenie wydzielenie oddziałóW Elektrociepłowni ze

struktur PGE G|EK 5.A stanowi dla nas bardzo niepewną sytuację pod Wz8lędem naszej przyszłoŚci.

Dziatania PGE s.A. potwierdzają nasze obawy co do ewentuaInej sprzedaży nowej linii biznesowej.

Prosimy Międżyzakładową Komisję Koordynainą NSZZ ,,solidarność" pęy ?GE Górnictwo i

Energetyka Konwencjonalna s.A- d udzielenie poparcia pizeciw zamiarom Wydzielenia nas ze strUktur

PGE G|EK S.A. l
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Stanowisko nr 4l2O17

MKK NSZZ ,,Solidarność" przy PGE GiEK S.A.

Dotycry: prób ingerencji pracodawców w wybory wladz Związku.

Z daleko idącym niepokojem przyjmujemy informacje o próbę ingerencji ze strony
Pracodawcy, rł wybory nowych władz Niezależnego Samorządnego ZwiązkuZawodowego
,,Solidamośó" w PGE GiEK S, A. Oddział Elektrowni Turów.

Pracodawca nie może ingerować w sposób organżacii i przeprowadzania wyborów do
§truktur organżacji związkowej, albowiem powyższe crynności należą do wylacznei
komoetencii organżacii zwiazkowei. Dotyczy to także wybońw prowadzonych na terenie
zakladu prary.

Co prawda z treści przesłanego pisma do Organizacj i Związkowych wynika, jakoby udzielenie
postulowanych informacji miało związek z potrzebą -apewnienia niezakłóconej pracy Elektrowni,
jednakże w dotychczasowej wieloletniej praktyce, Pracodawca nigdy nie sygnalizował żadnych
sytuacji, z których mogłoby wynikaó, że sposób przeprowadzenia wyborów przez Organizację
Międzyzakładową N§ZZ ,,Solidamość" przy Elektrowni Turów zakłócał, czy też móg). zaMócać pracę
w Elektrowni.

Z povryższychwzględów, za niecelowy oraz co do zasady błędny uznać naleźy posfulat
udostępnienia szeregu informacji, mieszczących się w zakesie danych szczególnie chronionych,
których udostępnienie w naszej ocenie byłoby działaniem absolutnie nieadekwatn}.rn w stosunku do
uspiawiedliwiónych potrzeb Pracodawcy w przedmiotowym zakresie, jak również dziŃańem, któłe
mogłoby prowadzió do naruszenie prawa, aw szczególności przepisów ustawy o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia I997t. {t. j. Dz. U. z2O16t., poz. 922 ze zm.).

W myśl przepisu arl.27 ust. l ustawy o ochronie danych osobowych zabrania się
przetwarzania danych ujawniających m.in. przynależnośó związkową.

Zgodnie ze stanowiskiem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dane
osobowe ujawniające przynależność związkową należą do kategorii danych szczególnie
chronionych i ich rvykorzystywanie (np. udostępnianie) jest, co do zasady, zabronione,

Prezentowane stanowisko jest również utrwalone w orzecznictwie sądów administracyjnycĘ
albowiem jest w pełni zrozumiałe, że osoba należąca do zńązku zawodowego może chcieó zachować

wiedzę o tym fakcie wyłącznie do wiadomości swojej i tego związku, np. z obawy o ewentualne

negatywne reakcje ze strony pracodawcy (na takq okoliczność zwrócil uwagę m.in. Naczelny Sąd
Administracyjny w wyroku z dnia l8 grudnia 2014r., sygn. dkl: I oSK 900/13).

Poniewaz przedmiotowy zakaz wynika z literalnego brzmienia przepisu powszechnie
obowiązującego, nasze zdziwienie wzbudza potrzeba przekazania informacji, których udostępnianie
mogłoby narazić orgarrizację związkową, na odpowiedzialność z tytufu niezgodnego z prawem
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Niezależnie od powyższego, z niepokojem-przyjmujemy zakres prżedmiorowy informacji, októre zwrócił się do organżacji ,*rąr*oi"j Pr*oóu*Jiłuowiem za w$ątkiem pobzeb w zakresiesal konferencyjnych. wnioskowane da ne ziwi.eraią szcielJi"i 
".**rei.';; inrońac;., purłtuwidzenia,działalności organizacji związtowe;, * tor,i.ń-"i" *ytor""y-.

, Biorąc powyższe pod uwagę, ądamy natychmiastowego zaniechania wszelkich działń izamieżeń..któr€ mogĘby zosae ÓaeUiane jał" ń.JU.Ę.r."l,:iw sposób organizacj i iprzeprowadzania wyborów do struktur nasŹe; .Ą*"^"1i ńiĘt o*"; * grl,p;-" łCn.ta
Mając na uwadze powższe, wnosimy jak na wstępie.

Międżyzakładowa Komis,ja Koordynary.jna
NsZż "solidarność" prżY PGE GiEK s.A.

otrżVmuia;

ZaTząd PGE S.A.
zarąd PGE GiEK s.A,
Komisja Krajowa NSZZ ..Solidamość'-
Ministerstwo Ener8ii


