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Komunikat z Posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej wraz 

z Zespołem Trójstronnym ds. Branży Węgla Brunatnego w dniu 11.01.2022 r. 

 

Koleżanki i Koledzy! 

W dniu dzisiejszym odbyło się Posiedzenie połączonych Zespołów Trójstronnych 

Branż Węgla Brunatnego oraz Energetyki w sprawie podpisania „Porozumienia dotyczącego 

przejść zakładów pracy lub ich części dokonywanych w ramach przygotowania procesu 

transformacji sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, 

wydzielenia wytwórczych i wydobywczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu 

Państwa” zabezpieczającego przejścia pracowników w trybie art 23[1] K.P. pomiędzy 

pracodawcami w ramach tworzenia tzw. „przedpola” dla NABE. 

Strona społeczna zgłosiła konieczność dokonania zmiany w tytule przedmiotowego 

dokumentu, który dla wielu jest niezrozumiały w swoim znaczeniu i na tej podstawie 

przeciwnicy podpisywania jakiegokolwiek dokumentu, deprecjonują jego znaczenie chcąc 

doprowadzić do chaosu informacyjnego i zerwania rozmów z czym uczestnicy Posiedzenia się 

zgodzili. Jednak względy formalne (Uchwały pracodawców uwzględniały dotychczasową 

nazwę dokumentu) nie dawały możliwości podpisania dokumentu o zmienionym tytule. 

Wobec braku zrozumienia ze strony części organizacji związkowych a także 

urażonych ambicji części Przewodniczących, które skutkują nagonką na uczestników rozmów, 

próbą wysadzenia dialogu i świadomym wprowadzaniem pracowników w błąd informujemy: 

Strona związkowa - negocjatorzy porozumienia – jest przeciwna transformacji 

w proponowanym wydaniu dotyczącym powstania NABE. W parafowanym 

porozumieniu nie ma zgody na utworzenie NABE czy przejścia pracowników. Niestety to 

nie związki zawodowe decydują o modelu gospodarczym i nigdy takiego uprawnienia nie 

uzyskały w obowiązującym systemie prawnym. Jednak obowiązkiem związków 

zawodowych jest zadbanie o skutki społeczne wynikające z planowanych 

restrukturyzacji. I dokładnie tym się zajmujemy w procesie toczących się rozmów. 

Jeżeli ktoś nie pomaga, niech przynajmniej nie przeszkadza. 

Parafowane Porozumienie nie jest Umową Społeczną. Prace nad Umową nadal 

trwają. 

Strona związkowa chce zabezpieczyć pracowników na okoliczność powstania NABE. 

Jeżeli NABE NIE POWSTANIE (czego w chwili obecnej wykluczyć nie można) - pracownicy 

nigdzie nie przejdą a Porozumienie nie wejdzie w życie. 

 



Jeżeli jednak działania Rządu doprowadzą do utworzenia NABE i pracownicy przejdą 

bez Porozumienia i Umowy Społecznej, pozostaną bez żadnych dodatkowych praw, a po roku 

utracą te prawa które posiadali wcześniej. 

Co wtedy powiedzą Ci, które teraz tak głośno protestują, rzucają oszczerstwa na 

uczestników rozmów i wprowadzają pracowników w błąd ? 

Działania podejmowane w celu storpedowania rozmów będą wyłącznie negatywnie 

skutkowały w przyszłości szerokiej rzeszy zatrudnionych. 

Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. 
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1. OPZZ 

2. Strona Społeczna ZTdsBE 

3. Organizacje członkowskie ZZZE 

4. Biuro ZZZE a/a 


