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Komunikat Komitetu Protestacyjno – Strajkowego GK PGE z dnia 

19.10.2020 r.  

w sprawie sytuacji w Grupie Kapitałowej PGE 

 

Koleżanki i Koledzy, 

Pracownicy Grupy Kapitałowej PGE 
 

Komitet Protestacyjno – Strajkowy GK PGE, w związku                   
z wystosowaniem w dniu 03.10.2020r. do Zarządu PGE Polska Grupa 
Energetyczna S.A. wezwania do rokowań sporu zbiorowego,  oczekiwał 
przybycia Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz 
poszczególnych pracodawców na rokowania wielozakładowego sporu 
zbiorowego w dniu 16.10.2020 r., który został wszczęty w celu 
zagwarantowania i utrzymania miejsc pracy oraz godziwego zatrudnienia 
dla wszystkich Pracowników GK PGE. 

Zarząd PGE Polska Grup Energetyczna S.A. oraz poszczególni 
pracodawcy nie przybyli na rokowania zbiorowe w dniu 16.10.2020r. 

Stwierdzamy, że Zarząd PGE Polska Grup Energetyczna S.A. 
uchyla się od rokowania w sporze wielozakładowym oraz przyjęcia 
odpowiedzialności w tym zakresie, próbując doprowadzić do rokowań 
wyłącznie na poziomie zakładowym pomimo, że  Komitet Protestacyjno – 
Strajkowy GK PGE wskazał wyraźnie, że jesteśmy w sporze 
wielozakładowym, o czym świadczy tożsamy zakres przedmiotowy 
zgłoszonych żądań sporowych. 

Pomimo wezwań Komitetu Protestacyjno – Strajkowego GK PGE do: 

 właściwego zgłoszenia sporów zbiorowych do okręgowych 
inspektoratów Państwowej Inspekcji Pracy; 

 rozpoczęcia przez należycie umocowane przedstawicielstwo 
Strony Pracodawców rokowań sporu zbiorowego z Komitetem 
Protestacyjno – Strajkowym GK PGE; 

do dnia 16.10.2020 r. Strona Pracodawców nie wykonała powyższych 
zobowiązań wynikających z treści przepisu art. 8 ustawy z dnia 23 maja 
1991r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. 
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Nasze organizacje związkowe do dnia dzisiejszego z niezwykłą 
cierpliwością tolerowały swoistą „grę na zwłokę” po stronie 
Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S. A. oraz pracodawców, 
mając nadzieję na refleksję i powrót zdrowego rozsądku, ale czas 
ten bezpowrotnie minął. 

Strona Związkowa dąży do polubownego rozwiązania sporu, 
realizując wypracowane standardy prowadzenia dialogu 
społecznego w GK PGE.  

O co walczymy?  

 o godziwy byt pracowników GK PGE i ich Rodzin, 

 o zagwarantowanie godziwych warunków zatrudnienia oraz 
zaprzestanie bezzasadnych zwolnień pracowników GK PGE, 

 o zagwarantowanie możliwości dalszego działania i rozwoju 
naszych kopalń, elektrowni, elektrowni odnawialnych, 
elektrociepłowni, spółki dystrybucyjnej oraz spółki obrotu, 

 

 

 

 

 

 
 
 
           

 


