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Szanowny Panie Premierze!
Proponowane przez Ministerstwo Aktywów Państwowych działania, dążące do wydzielenia
wszystkich aktywów węglowych z koncernów energetycznych, przy braku jakiegokolwiek dialogu
społecznego, doprowadziły w Grupie TAURON do sytuacji kryzysowej.
Stronie Społecznej nie przedstawiono podstawowych informacji, m.in. jak w praktyce ma
wyglądać transformacja polskiej energetyki, a także jak mają być chronione miejsca pracy.
W zamian, w przestrzeni publicznej mnożą się kolejne niejasne koncepcje, co sprawia,
że reprezentowani przez nas pracownicy są niepewni swojej przyszłości.
Skutkiem tego we wszystkich Spółkach Grupy TAURON od blisko miesiąca prowadzone są
spory zbiorowe, których celem jest zachowanie bezpieczeństwa miejsc pracy i płacy. Spory te
weszły już w fazę mediacji, ale postawa poszczególnych zarządów Grupy oraz urzędników
Ministerstwa Aktywów Państwowych dają pewność, że w Grupie tej czeka nas ostry konflikt
społeczny i protesty, jakich w Polsce nie widziano od wielu lat.
W imieniu NSZZ „Solidarność”: Grupy TAURON, Sekretariatu Górnictwa i Energetyki oraz
Zarządów Regionów, na terenie których znajdują się spółki Grupy, wnioskuję do Pana Premiera
o pilne spotkanie z ich przedstawicielami, w celu omówienia i uporządkowania sytuacji w tej
Grupie. Załączam również pismo działających tam organizacji do Pana Premiera w tej sprawie.
Pracownicy i członkowie NSZZ „Solidarność” nie negują potrzeby transformacji energetycznej,
ale domagają się tego co Pan wielokrotnie deklarował - działań ewolucyjnych wypracowanych
w drodze dialogu i w konsensusie. Nie tylko dla dobra pracowników, których reprezentujemy, ale
przede wszystkim dla dobra polskiej gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego kraju. Tym
bardziej, że idzie za tym drastyczny wzrost cen energii, które grożą również wybuchem
powszechnego sprzeciwu społecznego.
Ostrzegam Panie Premierze. Próba narzucenia nieakceptowanych społecznie rozwiązań
w obszarze transformacji sektora energetycznego spowoduje, że Niezależny Samorządny Związek
Zawodowy „Solidarność” podejmie zdecydowane działania. Jeśli będzie to konieczne, również
przez cały Związek. Proszę pamiętać, że nie dotyczy to tylko Grupy TAURON, ale całej branży
energetycznej, a w konsekwencji całej gospodarki i budżetów domowych wszystkich obywateli.
Z wyrazami szacunku

