Komitet Protestacyjno – Strajkowy GK PGE

Komunikat do Pracowników GK PGE
z dnia 07.11.2020r.

Koleżanki i Koledzy
Komitet Protestacyjno – Strajkowy GK PGE, w związku z przekazywaniem przez Zarząd
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Zarządy spółek GK PGE nieprawdziwych
informacji, w szczególności w trakcie wystąpień Członków Zarządu PGE podczas tzw.
spotkań z Pracownikami PGE GiEK S.A. w dniu 4.11.2020r. i w dniu 06.11.2020 r. w PGE
Dystrybucja S.A., jak również w związku z komunikatami przysyłanymi Pracownikom oraz
ukazującymi się w mediach m.in. branżowych portalach internetowych które dotyczą sytuacji
społecznej oraz stanu dialogu w GK PGE, oświadcza, jak poniżej:
1. NIEPRAWDĄ jest, że Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. prowadzi dialog
społeczny, do którego jest zobowiązany na mocy Konstytucji RP, ustawy o związkach
zawodowych oraz obowiązujących w GK PGE regulacji wynikających z umów
o współpracy na rzecz prowadzenia dialogu społecznego.
2. KRĘTACTWEM są oświadczenia Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
oraz Zarządów PGE GiEK S.A., PGE Dystrybucja S.A., PGE Energia Ciepła S.A.
oraz Energia Odnawialna S.A., przekazywane pracownikom, o prowadzeniu
dialogu społecznego ze Stroną Związkową - nie znajdują one potwierdzenia w stanie
faktycznym sprawy, gdyż wymienione zarządy w sposób rażący uchylają się od
prowadzenia rzeczywistego dialogu społecznego i wykonywania obowiązków
informacyjnych, konsultacyjnych, uzgodnieniowych do których realizacji są zobowiązane,
a które wynikają z obowiązujących umów i porozumień zbiorowych.
Przedstawianie jednostronnych stanowisk i opinii przez Zarząd PGE Polska Grup
Energetyczna S.A., nie jest realizacją konstytucyjnie zagwarantowanego dialogu
społecznego, a wręcz przeciwnie, stanowi dobitny przykład nieprzestrzegania prawa
i ewidentny przejaw braku szacunku względem pracowników, których przedstawicielami
- zgodnie z obwiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej prawem - są Związki Zawodowe.
3.

PRAWDĄ jest, że Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Zarządy: PGE
GiEK S.A., PGE Dystrybucja S.A., PGE Energia Ciepła S.A. oraz Energia
Odnawialna S.A., zamierzają działać na szkodę pracowników, w szczególności
w obszarze wypowiadania porozumień zbiorowych, pogarszania warunków
zatrudnienia oraz zwalniania pracowników. Dobitnym przykładem są działania oraz
zamiary Zarządu PGE Dystrybucja S.A. w obszarze wypowiadania umów i porozumień
zbiorowych oraz rozwiązywanie, z rażącym naruszaniem prawa, umów o pracę
z pracownikami PGE Dystrybucja S.A.

4. PRAWDĄ jest, że założenia i plany Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
oraz faktyczne działania Zarządów linii biznesowych GK PGE, w szczególności
Zarządu PGE GiEK S.A. skutkują i będą docelowo skutkować likwidacją tysięcy
miejsc pracy w GK PGE. Przykładem takich bezprecedensowych zamiarów działań na
rzecz zniszczenia Polskiego Przemysłu Energetycznego jest planowana likwidacja 1000
miejsc pracy w Zespole Elektrowni Dolna Odra, czy też docelowa likwidacja minimum
1000 miejsc pracy w PGE Energia Ciepła S.A. w związku z przejściem na technologię
gazową.
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Komitet Protestacyjno – Strajkowy GK PGE wielokrotnie w swoich wystąpieniach
wskazywał, że to Pracownicy, a nie zarządy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
i spółek wchodzących w skład GK PGE stanowią o sile i wartości Naszej Spółki.
Wielozakładowy spór zbiorowy zaistniał na okoliczność działań i zamiarów, które na
wprost zagrażają bezpieczeństwu socjalnemu rodzin Pracowników GK PGE,
a docelowo doprowadzą do likwidacji miejsc pracy w GK PGE.
Komitet Protestacyjno – Strajkowy GK PGE, mając na względzie bezpieczeństwo miejsc
pracy oraz stabilność zatrudnienia pracowników GK PGE, w związku z zaistnieniem stanu
nieprzestrzegania prawa przez Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz pozostałe
organy i osoby wykonujące jego polecenia, w szczególności w związku z rażącym
naruszeniem przepisów ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, zmuszony jest złożyć
zawiadomienia do Głównego Inspektora Pracy oraz Okręgowych Inspektoratów
Państwowej Inspekcji Pracy, w celu przywrócenia stanu przestrzegania prawa pracy w GK
PGE.
W trudnych czasach Pracownicy oraz ich Rodziny
potrzebują bezpiecznych i stabilnych miejsc pracy.
Gwarantują to obowiązujące Układy zbiorowe pracy
oraz Umowy i Porozumienia zbiorowe.

Działając razem nie damy ich sobie odebrać.
Jest Granica, której nie można przekroczyć.
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