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                    Spała, dnia 07.09.2020r. 

KK-P GK PGE/13/09/2020 

 

Szanowny Pan 

      Mateusz Morawiecki 

      Prezes Rady Ministrów 

 

 

Szanowny Panie Premierze, 

Komitet Koordynacyjno – Protestacyjny GK PGE, w związku z odpowiedzią 

udzieloną przez Pana Jacka Sasina Ministra Aktywów Państwowych w dniu 5 

sierpnia 2020 r., działaniami i zaniechaniami, Zarządu PGE Polska Grupa 

Energetyczna S.A. oraz zarządów spółek wchodzących w skład GK PGE od dnia 

przesłania przedmiotowej odpowiedzi, oświadcza, jak poniżej: 

1. Podtrzymujemy wszystkie postulaty i żądania wynikające z dotychczasowych 

stanowisk Komitetu Koordynacyjno – Protestacyjnego GK PGE i oczekujemy ich 

niezwłocznej realizacji, 

2. W obszarze naruszeń prawa, mając na uwadze treść odpowiedzi Ministra 

Aktywów Państwowych z dnia 5 sierpnia 2020 r., wskazujemy, że Zarząd PGE 

Polska Grupa Energetyczna S.A. przekazał na ręce Ministra Aktywów 

Państwowych nieprawdziwe informacje dotyczące przestrzegania 

obowiązujących umów i porozumień zbiorowych., 

3. Dobitnym przykładem powyższego jest naruszanie wewnątrzzakładowych źródeł 

prawa pracy, które nakładają na Strony i Gwarantów tych porozumień, (czyli 

Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz zarządy spółek wchodzących 

w skład GK PGE) obowiązek uprzedniego przekazania informacji, analiz, opinii 

oraz obowiązek uprzedniego pisemnego uzgodnienia powyższych decyzji ze 

Stroną Związkową na okoliczność zmian organizacyjno – strukturalnych                

i właścicielskich 

4. oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, tj.: 

 4.1) art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2.04.1997 r. 

(Dz.U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.), zwanej dalej Konstytucją 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

4.2) art. 2, art. 8 ust. 1 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach 

prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75), 
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4.3) art. 5 pkt 4, art. 7 ust. 2 z d. 1, art. 25 ust. 1, art. 26 ust. 1 oraz art. 42   

ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego uchwalonego przez 

Krajowy Zjazd Radców Prawnych stanowiącego załącznik do uchwały nr 

3/2014 Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014r.         

w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, 

 - w związku z realizacją podjętej w dniu 28 lipca 2020 r. przez Zarząd PGE Polska 

Grupa Energetyczna S.A., uchwały nr 514/81/2020 w sprawie optymalizacji 

obszarów prawa i zakupów w Grupie Kapitałowej PGE Zarząd PGE Polska Grupa 

Energetyczna S.A. realizuje przedmiotowy projekt pomimo kolizji z powyżej 

wskazanymi przepisami prawa, wyrokiem judykatury (por. wyrok Sądu Najwyższego 

z 28.02.2008r. III CSK 245/07), co jednoznacznie wskazała Krajowa Izba Radców 

prawnych w STANOWISKU KOMISJI ETYKI I WYKONYWANIA ZAWODU 

KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH z dnia 17 czerwca 2020r. (przedmiotowe 

stanowisko w załączeniu). 

 

 Niezależnie od powyższego realizacja uchwały nr 514/81/2020 w sprawie 

optymalizacji obszarów prawa i zakupów w Grupie Kapitałowej PGE narusza: 

 Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 

2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej 

oraz zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE, w szczególności art. 35 ust. 2 pkt c); 

 Obowiązujące postanowienia Programów Zgodności Operatorów Systemu 

Dystrybucyjnego. 

 Punkt 5.13 obowiązujących Wytycznych Prezesa URE do treści Programów 

Zgodności opracowywanych przez operatorów systemów dystrybucyjnych  

i operatora systemu magazynowania. 

oraz  

zasadę prawną art. 23(1) Kodeksu pracy, w szczególności w związku                         

z przekazaniem w dniu 02.09.2020 r. do „Pracowników komórek obsługi prawnej” 

informacji o realizacji projektu i rozpoczęciu procedury naboru do PGE S.A., gdzie 

utworzono nowe komórki organizacyjne oraz już zatrudniono nowych dyrektorów         

i osoby nadzorujące rozbudowany departament. (pisma w załączeniu). 

Dodatkowo wskazujemy, na szczególną odpowiedzialność członków organów 

korporacyjnych GK PGE,  oraz dyrektorów operacyjnych i dyrektorów 

departamentów, za podejmowanie działań sprzecznych z prawem, w szczególności  

z przywołanymi powyżej przepisami prawa, za co osoby te powinny ponieść 

natychmiastową odpowiedzialność. 
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Kolejnymi przykładami nieuzasadnionej optymalizacji kosztów jest m.in. obniżenie 

wysokości składek PPE, bez podania racjonalnych, merytorycznych przesłanek 

takiego działania, oraz nieprzestrzeganie zobowiązań względem zagwarantowania 

poziomu etatyzacji wynikającego z podpisanych porozumień etatyzacyjnych. 

Komitet Koordynacyjno - Protestacyjny GK PGE żąda natychmiastowego 

zaprzestania szkodliwych dla spółek grupy działań organów korporacyjnych GK PGE, 

w szczególności wobec braku przekazania do dnia dzisiejszego projektów zmian 

konsolidacyjnych dla przemysłu energetycznego. 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Szanowny Pan Andrzej Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

2. Rada Dialogu Społecznego 

3. Zespół Trójstronny ds. Branży Energetycznej 

4. Trójstronny Zespół ds. Branży Węgla Brunatnego 

5. Krajowa Izba Radców Prawnych 

6. Naczelna Rada Adwokacka 

7. Rada Nadzorcza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 

 


