
List otwarty 

Komitetów Protestacyjno – Strajkowych w TD i TDP 

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy! 

       W dniu 07.06.2019 r. w Katowicach, z udziałem Mediatora, odbyło się spotkanie 

mediacyjne stron sporu zbiorowego, czyli Zarządów TD i TDP ze Związkami Zawodowymi, 

tworzącymi Komitety Protestacyjno – Strajkowe.   

     Jeszcze tego samego dnia, chwilę po zakończonych mediacjach, opublikowano list 

Zarządów TD i TDP, zawierający informację o toku przeprowadzonych negocjacji. Potwierdza 

on przede wszystkim stanowisko Strony Społecznej, która zgodnie z wielokrotnie 

artykułowanymi przez pracowników grupy postulatami, konsekwentnie dążyła i w dalszym 

ciągu dąży do zawarcia porozumienia dotyczącego wzrostu wynagrodzenia zasadniczego dla 

pracowników. 

     Podczas prowadzonych negocjacji Strona Społeczna kilkakrotnie modyfikowała i składała 

nowe propozycje osiągnięcia kompromisu, jednak Zarządy w dalszym ciągu tkwiły sztywno 

przy swojej koncepcji dotyczącej przyjęcia porozumienia wypłaty jednorazowej premii, 

zawartego przez Radę Społeczną z Zarządem TPE S.A. 

     Ta propozycja nie mogła spotkać się z akceptacją Strony Społecznej, ponieważ nie zawierała 

elementu wzrostu wynagrodzenia zasadniczego i już we wstępnej fazie negocjacji została 

odrzucona, jako skrajnie rozbieżna z przedmiotem trwającego sporu zbiorowego.  

Koleżanki i Koledzy! 

      Zarządy TD i TDP swoją nieugiętą i nieprzejednaną postawą doprowadziły do impasu w 

negocjacjach. Strona Społeczna, wielokrotnie podczas mediacji argumentowała zasadność 

dokonania regulacji wzrostu stawek zasadniczych, próbując zażegnać powstały pat. Jednakże 

i te głosy pozostawały bez odzewu. 

     Wielokrotnie okazywana przez Stronę Społeczną dobra wola osiągnięcia kompromisowego 

porozumienia za każdym razem napotykała na opór Zarządów powtarzających niczym mantrę 

ten sam pogląd, opierający się na podpisaniu porozumienia w oparciu o układ zawarty 

pomiędzy Radą Społeczną a Zarządem TPE S.A. z dn. 06.05.br.  

       Strona Społeczna podjęła próbę rozładowania trwającej stagnacji poprzez propozycję 

„ostatniej szansy”, jako desperacki akt kontynuowania mediacji. Uwzględniała ona przyjęcie 

zapisanych kwot w porozumieniu z dn. 06.05.br. powiększoną o kwotę zgłoszoną przez 

Zarządy, w efekcie opiewającej na 2.300 zł wypłacaną przed wakacjami, lecz bez warunków 

dodatkowych warunkujących jej wypłatę oraz powrót do mediacji dotyczących wzrostu 

stawek zasadniczych we wrześniu tego roku. Zaproponowano również kolejne spotkanie 

mediacyjne na dz. 17.06.br. 



       Niestety i ta propozycja została przez Zarządy odrzucona. Dlatego strony sporu 

zbiorowego uznały dalsze prowadzenie rozmów, jako „niedające nadzieję na znalezienie 

kompromisu” i postanowiły zakończyć fazę mediacji sporządzeniem protokołu rozbieżności. 

Koleżanki i Koledzy! 

    Fiasko mediacji potwierdzone stosownym protokołem powoduje kontynuację działań w 

oparciu o trwający spór zbiorowy zgodnie z „Ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych” z 

dn. 23 maja 1991 r. wraz ze wszystkimi konsekwencjami.  

W dalszym ciągu oczekujemy konstruktywnego dialogu z pracodawcami!! 

Weźmy udział w Pikiecie przed siedzibą TAURON Polska Energia S.A. w dn. 

14.06.2019 r., aby zademonstrować naszą jedność we wspólnym celu!!! 

 

                                           Rzecznik Komitetów Protestacyjno-Strajkowych: 

                                    Piotr Serafin 

 


