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Sprawozdanie 

 Przewodniczącego Rady Sekcji Zakładów Energetycznych OZZZPRC 

z działalności za 2020r. 

 

 Sprawozdanie z działalności Rady Sekcji ZE OZZZPRC za 2020r można zacząć i tak 

chyba należy, jako działania w okresie „pandemii”. Stan alertu epidemiologicznego, stan 

obostrzeń i ciągłych ograniczeń w czasie trwającej plagi wirusa SARS-CoV-2 na przestrzeni 

całego minionego roku determinował wszystkie nasze statutowe obszary pracy. Tego rodzaju 

zagrożenie jakim jest COVID-19 unaocznił nam, jak mocno jesteśmy uzależnieni i podlegamy 

wpływowi regulacjom oraz decyzjom centralnym, zarówno tym rządowym jak i  lokalnym ze 

strony pracodawców energetyki. Jest również pozytywny aspekt tych okoliczności, otóż 

udowodnił wszystkim nam, że słowo kluczowy pracownik, pracownicy infrastruktury 

krytycznej, pracownicy strategicznej gałęzi gospodarki narodowej znalazły swoje 

potwierdzenie w zastosowanych do tej grupy zawodowej restrykcji czyli ograniczeniom. 

Okres 2020r pokazał, że jesteśmy cenni dla normalnego funkcjonowania firmy i 

społeczeństwa. Należy w tym miejscu dodać poziom rozgoryczenia wszystkich naszych 

członków organizacji zw. skupionych w Sekcji ZE ponieważ dla nas ta świadomość była i jest 

oczywista, natomiast dla środowisk decyzyjnych o energetyce pozostawała wiedzą tajemną. 

Status naszej pracy, odpowiedzialność, profesjonalizm i poświęcenie niestety nie przełożył 

się na adekwatny poziom wynagrodzenia pracowników służb energetycznych, którzy w tym 

nadzwyczajnym czasie nie zaprzestały przecież swojej pracy i kontynuowały misję dbałości o 

zapewnienie dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Naszej pracy po prostu 

nie da się wykonywać zdalnie. Śmiało można więc stwierdzić, że pracownicy energetyki – 

nasi członkowie - aktywnie uczestniczyli w walce z niewidzialnym wrogiem na 1 linii frontu. 

Za to wszystko składam w imieniu całej Rady Sekcji ZE podziękowania i wyrazy uznania oraz 

szacunku i wdzięczności dla elektromonterów PgE, dyżurnych stacji i dyspozytorów, 

operatorów bloków energ., obchodowych, inżynierom systemu przesyłowego, wszystkim 

pracownikom pracującym w systemie ruchu ciągłego. 

 Od początku minionego roku braliśmy udział w konsultowaniu i uzgadnianiu 

koncepcji dostosowawczych nowych rozwiązań ograniczających naszym członkom 

swobodę  przemieszczania się lub alokacji centrów zarządzania siecią 

energetyczną. Aktywnie członkowie RS ZE zwłaszcza przewodniczący organizacji 

związkowych – członków Sekcji, wpływali na kreowanie rozwiązań dotyczących 

koszarowania służb lub konstruowania instrukcji „covidowych” powstających u 

poszczególnych pracodawców. Podkreślam, oczywisty wkład przewodniczących 

naszych organizacji związkowych ze szczególną satysfakcją, gdyż taka „lokalna” 

aktywność też stanowi element pracy Sekcji i wpisuje się w naszą strategię. Jest  



cennym elementem marketingu związkowego a nade wszystko dowodem 

merytoryczności członków  Sekcji.   

Pomimo wspomnianych wcześniej dramatycznych okoliczności, nieomalże 

rzutem na taśmę, udało się Radzie Sekcji ZE na początku marca 2020r. w dniach 

09.03. – 11.03. podczas bezpośredniego uczestnictwa w obradach - w Bukowinie 

Tatrzańskiej – przeprowadzić wybory osób funkcyjnych – statutowych – na kadencję 

2020 – 2024. Jest to wydarzenie szczególnie ważne z kilku powodów: 

- po pierwsze – nastąpiło skwitowanie działalności Rady Sekcji kadencji 

2016(2015)-2020 wraz z udzieleniem absolutorium za po przednią kadencję- 

dotyczy również działalności finansowej 

- po drugie -  wybory nowych władz RS na kadencję 2020-24 

- po trzecie – obchody 30 – lecia powstania OZZZPRC – uroczystość 

przeprowadzona w ramach święta Sekcji wraz z Sekcją El. WK, oraz Sekcją 

Chemiczną OZZZPRC 

- po czwarte – późniejsze narady RS nie były już możliwe z powodu zakazu 

przemieszczania się i wprowadzonego lockdownu. 

 W minionym roku – 2020 – udało się również przeprowadzić pomyślnie 

zamówienie oraz kolportaż znaczków identyfikacyjnych z logo Zrzeszenia w ilości 

łącznie ok.1000szt. Była to realizacja postulatu członków RS dotyczącego akcji 

wizerunku związkowców.  W tym momencie trzeba wspomnieć również o tym , że 

grono organizacji związkowych – członków RS Sekcji ZE w ub.r. udało się 

powiększyć o organizację z Elektrowni Porąbka-Żar. Jest to reprezentacja 

pracowników ruchu z PGE Energia Odnawialna. Do grona naszych członków 

powrócili również – nazywam to powrotem do macierzy – kolegów z organizacji 

Gliwickiej. Sądzę, że takie właśnie deklaracje wstąpienia (powrotu) w szeregi Sekcji 

ZE są najlepszym dowodem na trwające poszukiwania przez członków organizacji 

zakładowych central nowoczesnych i dynamicznych w swoich działaniach, godnie 

reprezentujących interesy pracowników. Kontynuując wątek wizualizacji naszych 

działaczy warto również podkreślić, iż w 2020r w sposób tradycjonalny udało się 

dzięki  zaangażowaniu „Prezydium” RS i biura Sekcji, uhonorować naszych członków 

związków odznaczeniami „Za Zasługi dla Energetyki” w łącznej ilości 15 osób. Warto 

o tym wspomnieć, ponieważ zmieniły się realia dotyczące procedowania odznaczeń: 

kompetencje przyznawania odznaczeń po likwidacji Ministerstwa Energii przejęło 

Ministerstwo Klimatu i w związku z tym należało na nowo zadzierzgnąć kontakt i 

przetrzeć nowy szlak dostępu do osób decyzyjnych. Udało się i to z sukcesem! 

Wszystkim odznaczonym dzięki naszej inicjatywie jeszcze raz gratuluję, energetyka 

potrzebuje wzorców do naśladowania!  

Nie spoczęliśmy również na laurach w kwestii inicjatyw interpelacji 

dotyczącej sytuacji finansowej pracowników obszaru OSD i OZE w 2020r. RS ZE 

wystąpiła z apelem dotyczącym tego właśnie zagadnienia już w marcu (16.03) – 

stanowisko przyjęte na zebraniu w Bukowinie Tatrzańskiej – do Premiera RP oraz 



ministra J.Sasina MAP – poruszając jednocześnie sprawę prowadzenia polityki 

energetycznej w odniesieniu do przedstawionych wytycznych  do „Programu 

Zgodności”. Jest to kolejny dowód na konieczność reagowania przez RS Sekcji ZE na 

dynamiczną sytuację dotyczącą sektora energetycznego i jego pracowników.  

Kolejnym potrzebnym stanowiskiem RS Sekcji ZE było odniesienie się do rangi 

pracowników OSD i infrastruktury krytycznej w sprawie sposobu i trybu 

informowania o odpowiedzialności pracowników w toczącej się walce z COVID-19 w 

piśmie skierowanym do Prezesa Rady Ministrów oraz ministra Jacka Sasina MAP z 

dn. 06.04. 2020r.Te nasze MOCNE i stanowcze stanowiska doczekały się odpowiedzi 

(wszyscy członkowie je otrzymali) od adresatów, na pewno w swoim brzmieniu nie 

satysfakcjonują nas pod względem uzyskanych informacji, odpowiedzi miały 

charakter ogólników i górnolotnych sformułowań, ale po raz kolejny daliśmy 

zdecydowany sygnał o integracji naszego środowiska i o konieczności docierania z 

naszymi sprawami i bolączkami do najwyższych elit politycznych. Mimo wszystko, 

taką postawę należy kontynuować aby pokazywać naszą determinację w walce o 

ugruntowanie pozycji pracowników szeroko rozumianego ruchu urządzeń 

energetycznych. Rok 2020r przyniósł również – moim zdaniem – rozstrzygnięcie 

inicjatywy związanej z podniesieniem i dowartościowaniem pracowników Pogotowia 

Energetycznego i Centrów Zarządzania Siecią poprzez wpisanie ich do służb ujętych 

w Krajowym systemie Ratowniczo -Gaśniczym. Po pojawieniu się pierwszej 

„jaskółki” zrozumienia do tego postulatu w piśmie z dn. 20 maja 2020r. przez 

sekretarza stanu w MAP a skierowanego do ministra Michała Kurtyki z MK, 

dotyczącego podjęcia inicjatywy legislacyjnej i organizacyjnej przez odpowiedzialne 

za energetykę resort, to już w odpowiedzi na to stanowisko Pan minister Maciej 

Wąsik – sekretarz stanu w MSWiA pismem z dn.31.lipca. po zaciągnięciu opinii 

Komendanta Głównego Straży Pożarnej –nie widzi możliwości i potrzeby takich 

działań, natomiast: ” dalsza współpraca w ramach akcji ratowniczych ze służbami 

energetycznymi powinna odbywać się na dotychczasowych zasadach, tj. jako z 

podmiotami współdziałającymi z KSRG, czyli na podstawie par.3 ust.1 

rozporządzenia MSWiA z dn.15.09.2014r.” To rozstrzygnięcie jest przesądzające, i na 

niewiele zdało się moje wystąpienie do Pana Mateusza Morawieckiego Prezesa 

Rady Ministrów z dn. 28.05.2020r z prośbą o osobistym patronacie przez rząd dla tej 

operacji w celu unormowania tego kluczowego  dla nas programu. Do nas jednakże 

należy ocena o kontynuacji tej inicjatywy w celu uporządkowania tej kwestii – czyli 

rangi PgE i dyspozycji ruchu w porządku prawnym polski jako struktur kluczowych, 

strategicznych i infrastruktury krytycznej. Moją ripostą na takie „stawianie sprawy” 

chyba najdosadniej wyraziłem w piśmie z dn. 17.sierpnia ubr. skierowanego do Pana 

Mariusza Kamińskiego, ówczesnego szefa MSWiA, traktując je jako odwołanie o tej 

decyzji. Niestety odpowiedź która wpłynęła do biura Sekcji pozbawia nas 

jakichkolwiek złudzeń : ten kierunek został przesądzony, wynika to z treści pisma z 

dn. 28.września ubr. z MSWiA. 

„Nie ma prawa do rozczarowania ten, co nic nie robi”!! 

W trybie spotkania online zaplanowano  spotkanie plenarne RS w dn. 16.06. – 

trudność w przeprowadzeniu tego rodzaju zebrania świadczy o narastających 



problemach dotyczących organizacji zebrań RS ZE. W terminach wcześniejszych 

udało się natomiast przeprowadzić narady w gronie” Prezydium” RS w dn. 

11.05.,18.05.,27.05.podczas wszystkich tych zebrań mieliśmy okazję wypracować 

stanowiska i postulaty dotyczące bieżącej sytuacji branży, i tak udało się 

zareagować na m.in.: 

 - opracowania, wytyczne, metody walki z wirusem SARS-CoV-2 w odniesieniu do 

pracowników służb ruchu. 

- uwagi do uniezależnienia OSD od przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 

wynikających z wytycznych do „Programu Zgodności” 

 -  uwag do PUZP – dokumentu o szczególnym znaczeniu dla pracowników 

przemysłu energetycznego. Rangę tego dokumentu nie muszę chyba nikomu z nas 

tłumaczyć.  

- omówienie zasad postępowania w sytuacji akceptacji przez pracowników PgE 

utrzymania lub przywrócenia 3 zmiany ( dane z JT Kęty – TD S.A.) 

- strategia Sekcji dotycząca realizacji wcześniejszych postulatów we współpracy 

lub poprzez TZdsBE. 

- konfrontacja inicjatyw RS ZE ze światem biznesu, reprezentowanym przez 

prezesa TPE S.A. Panem Filipem Grzegorczykiem, który uczestniczył w zebraniu w 

dn.16.06. i udzielił wielu cennych wskazówek, zwłaszcza w podejściu do inicjatyw 

pro pracowniczych versus korzyści biznesowe dla grup energetycznych. 

- „Zielony Ład” – skutki i reperkusje tego programu dla segmentu OZE i OSD 

  We wszystkich naradach RS ZE dominowały merytoryczne dyskusje 

dotyczące aktualnej sytuacji w sektorze elektroenergetycznym. Obiektywnie należy 

przyznać, że nasza aktywność (pomimo pandemii) wcale nie uległa drastycznemu 

obniżeniu i zapewniała standard również odpowiedniej reakcji na wydarzenia i 

czekające nas wyzwania. 

Sekcja Zakładów Energetycznych jako branżowa centrala działająca w 

strukturach Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracowników 

Ruchu Ciągłego , również na przestrzeni 2020r. ugruntowała swoją pozycję, jako 

jedna z najbardziej merytorycznej oraz aktywnej reprezentacji pracowniczej 

swojego środowiska pracy. Śmiało można postawić tezę, że jesteśmy „solą” 

Zrzeszenia. Uprawnia mnie do takiego stwierdzenia również fakt dokonanych 

wyborów do najwyższych władz naszej centrali dokonanej we wrześniu podczas 

XXXIII Zjazdu OZZZPRC w dn.02.-04.września we Wrocławiu. Zjazd ten mający 

charakter jubileuszu XXX-lecia powstania OZZZPRC, był również okazją do 

uhonorowania odznaczeniami „ Zasłużony dla OZZZPRC” członków naszej Sekcji:  

- kol. Marzena Berezowska (wybrana również do Prezydium OZZZPRC) 

- kol. Tadeusz Woźny – przew. org. z Legnicy (przew.KR Sekcji) 



- kol. Marek Wrześniewski – Prezydium Sekcji i reprezentant org. związkowej z 

Lublina 

- kol. Adam Zborowski – skarbnik RS oraz przew. Org. z Bielska- Białej. 

- kol. Krzysztof Kisielewski – przew. org. z Wrocławia i przede wszystkim przew. 

OZZZPRC. 

Warto dodać, że podczas tego zjazdu wieloletni działacz Sekcji – kol. Ksawery 

Topczewski z org. Zielona Góra – udekorowany został przyznanym przez Prezydenta 

RP : Brązowym Krzyżem Zasługi. Były również odznaczenia resortowe „Za Zasługi 

dla Energetyki”, które wręczał wojewoda dolnośląski. Trzeba nadmienić również o 

takim mocnym uzasadnieniu do odznaczenia przede wszystkim poprzez wkład pracy 

przez kawalerów odznaczeń, które podlegały  opracowaniu i procedowaniu przez 

powołany w ramach Zrzeszenia organu zwanego „Kapitułą ds. odznaczeń” w której 

działa kol. Marzena Berezowska z ramienia Sekcji. Wspomniana okoliczność 

związana z obchodami jubileuszu naszej centrali była też okazją do kolejnego 

spotkania RS w dn.02.09. – co stało już się tradycją naszych spotkań tzw. 

przedzjazdowych.  

To spotkanie było okazją również do przygotowania się Sekcji ZE do 

pojawiających się coraz częściej informacji dotyczących konieczności dokonania 

przekształceń w segmencie przemysłu energetycznego do zapowiadanej 

transformacji energetycznej odnoszącej się do tzw. pakietu klimatycznego oraz 

informacji wynikających z projektu PEP40 przedstawiane przez Ministerstwo 

Klimatu. Zaczęła się szczególnie wytężona praca przedstawicieli segmentu OSD i 

OZE oraz PSE naszej Sekcji w procesie konsultacji założeń do pakietu zmian 

dotyczących „wydzielania aktywów węglowych” jako elementu niezbędnego procesu 

transformacji energetycznej związanej z doktryną „Zielonego ładu” czyli  dojścia 

polskiej energetyki do poziomu zero emisyjności zgodnie z pakietem klimatycznym 

UE. Ten proces nabrał szczególnego tempa po zawarciu porozumienia związków 

górniczych z rządem RP – z sierpnia 2020 – dotyczącego planu „wygaszania” 

wydobycia w Polsce do 2049r. Ponieważ podczas negocjowania treści porozumienia 

z wydobyciem omawiano również  przyszłość energetyki w Polsce, dyskutowano o 

koncepcji funkcjonowania grup energetycznych, dlatego w środowisku energetyków 

po prostu „zawrzało”! Taki sposób prowadzenia dialogu ze stroną społeczną 

reprezentującą pracowników środowisk pracy w energetyce, wywołał radykalna 

reakcję. Już we wrześniu (14 września ub.r.) zawiązano Komitet Protestacyjno – 

Strajkowy ZZ GK TAURON Polska Energia. Powstał on na podstawie uchwał 

reprezentatywnych organizacji związkowych jako ich wspólna reprezentacja i już 

wtedy powstało hasło – cel KPS :  

„ NIC O ENERGETYCE BEZ ENERGETYKÓW” 

24 września ub.r. ukonstytuowano Komitet i rozwinięto główne cele działania. 

Analogiczny Komitet powstał również w PGE, natomiast w grupie Enea działania 

protestacyjne powierzono reprezentantom central związkowych – czyli nie 

osiągnięto porozumienia o powstaniu wspólnej reprezentacji związkowej 



reprezentującej pracowników Enea w procesie transformacji. Pozostałe środowiska 

energetyczne naszej Sekcji – czyli innogy STOEN Polska (Warszawa) oraz narodowy  

operator systemu czyli PSE pozostały w pozycji obserwatorów ponieważ proces 

wydzielania aktywów węglowych dotyka ich w najmniejszym stopniu. W tych 

wydarzeniach nie mogło również zabraknąć przedstawicieli Sekcji ZE OZZZPRC, i 

dlatego włączyli się w wir wydarzeń. Przewodniczącym KP-S TAURON wybrany 

został Piotr Serafin, uczestnikami wielu spotkań i narad byli również Bogusław 

Malak z grupy Enea oraz Andrzej Kulig reprezentujący OZE – obszar Sekcji. Wszyscy 

nasi reprezentanci uczestniczyli w opracowaniu postulatów środowiska 

energetycznego poprzez pracę w zespołach roboczych i przedłożeniu ich ministrowi 

Arturowi Soboniowi, który został powołany przez rząd do uzgodnienia projektu 

transformacji sektora węgła kamiennego i przemysłu elektroenergetycznego jako 

pełnomocnik. Prace trwają i mają charakter rozwojowy. Należy bacznie 

obserwować rozwój wydarzeń , propozycji kształtu nowej konstrukcji naszej branży 

ponieważ od tego zależy przyszłość naszych członków związku i ich rodzin oraz 

stabilizacja zatrudnienia. Musimy wszyscy zewrzeć nasze działania, przede 

wszystkim poprzez wzajemne- mocne wspieranie się i poparcie naszych dalszych 

poczynań. To jest tak naprawdę TEST naszej jedności. Obszar Dystrybucji energii 

elektrycznej będzie działał w każdym projekcie zakładanych zmian, również w 

nowej rzeczywistości energetycznej po transformacji, ale nie możemy pozwolić na 

taki sposób oraz tryb prowadzonego dialogu, który opiera się na kreowaniu 

przyszłości w oparciu o politykę faktów dokonanych. Nie możemy również 

zapomnieć o latach wyrzeczeń pracowników dystrybucji w odniesieniu do 

kreowania zarówno polityki płacowej, inwestycyjnej i socjalnej. To obszar 

dystrybucji od momentu powstania grup energetycznych – 14 lat temu – jest 

najbardziej rentowny i zyskowny – przynosił największy wkład w ogólną EBITDA 

grup – w przypadku TAURON PE to nawet 80% - aby teraz z tego „wiana” 

zrezygnować i o tym zapomnieć. Dlatego walczymy wspólnie z kolegami z obszaru 

wytwarzania energii oraz ciepła o nasze prawa do współistnienia. 

Sekcja Zakładów Energetycznych OZZZPRC jest dobrze postrzegana również 

na szczeblu centralnym – tym rządowym również. Wielokrotnie podczas moich 

spotkań w ub.r. czy to z ministrem Arturem Soboniem, czy Marcinem Izdebski – 

dyrektorem Departamentu I w MAP lub chociażby z zarządem TPE, podkreślano 

merytoryczność i dobre przygotowanie do rozmów, trafność i celność w ocenie 

zdarzeń oraz formułowanie mocnych argumentów. Udało Nam się zaistnieć w 

świadomości decydentów jako branżowa centrala z którą należy się liczyć i opinii 

której należy słuchać. Mam wrażenie, że ugruntowaliśmy Naszą pozycję w kręgu 

interesów energetycznych w Polsce na trwałe. Nawet ciężki przebieg choroby 

COVID-19, który przeżyłem na przełomie października i listopada ub.r. ( łącznie 4 

tygodnie walki) nie spowolnił impetu moich działań jako przewodniczącego Sekcji 

ZE. Dziękuję wszystkim kolegom za słowa wsparcia i otuchy w tym trudnym czasie. 

Tak objawia się  prawdziwa integracja i więzy przyjacielskie pomiędzy Nami. Należy 

podkreślić, iż ubiegły rok był również czasem przywrócenia na firmament ośrodka 

decyzyjnego w sprawach energetyki, przedstawicielstwa spraw pracowniczych 



jakim jest TZdsBE. Ten organ branżowego dialogu społecznego wrócił na swój 

odpowiedni poziom - omawiania  i zgłaszania problemów pracowników energetyki 

na szczeblu rządowym i zarządczym firm. Sekcja ZE ma swój niepodważalny wkład 

w ten proces. To przecież nie kto inny jak kol. Krzysztof Kisielewski – członek 

Sekcji, przewodniczący OZZZPRC  - jest moderatorem tego gremium jako jego 

wieloletni współprzewodniczący. Jego sukces jest niekwestionowany! Moja 

skromna osoba korzysta z tego faktu „całymi garściami” aby móc reprezentować 

nasze postulaty. Dzięki takiej – partnerskiej współpracy ponad podziałami – udało 

Nam się uczestniczyć w procesie tworzenia PUZP. Powstał dokument, który jest 

projektem strony społecznej TZdsBE i oczekuje teraz na negocjacje i uzgodnienie z 

pozostałymi stronami układu czyli rządu i pracodawców. Jestem spokojny o 

przebieg dalszych prac znając upór i konsekwencję kol. Krzysztofa Kisielewskiego 

oraz zaangażowanie się w ten proces Komitetów  

Protestacyjno-Strajkowych w energetyce, które wielokrotnie podkreślały ważność 

tego dokumentu jako źródła prawa pracy dla pracowników energetyki również w 

kontekście trwającej transformacji. 

Wszystkie Nasze tematy, interpelacje, inicjatywy oraz decyzje – również w 

2020r. były prezentowane publicznie – co warto podkreślić i docenić.  W 2020r. 

Sekcja była również godnie reprezentowana poprzez swoich stałych przedstawicieli 

w WRDS –ach, Zarządach wojewódzkich FZZ czy chociażby Powiatowych Radach 

Rynku Pracy. Jesteśmy aktywnymi uczestnikami wszystkich powołanych do 

konsultacji społecznych organów Dialogu Społecznego. Za takie podejście do pracy 

związkowej składam wszystkim przedstawicielom Sekcji ZE serdeczne 

podziękowania! Jesteście najlepszymi ambasadorami spraw pracowniczych na 

każdym szczeblu i dowodem na to , jak można służyć Zrzeszeniu i Sekcji  oraz 

macierzystej org. związkowej!  

Współpraca z redakcją czasopisma – Zmiany – z Panią Justyną Kościelny - oceniam 

bardzo wysoko. Przepływ informacji a zwłaszcza możliwości dotarcia do jak 

najszerszych grup pracowników poprzez różnorodne publikacje są traktowane 

przeze mnie priorytetowo. Dlatego zwracam koleżeństwu uwagę o docenianie tego 

nośnika informacji online. Nawet komentarze do zdarzeń na przykładzie artykułu „ 

Okiem delegata” autorstwa kol. Jarosława Zaźlaka, są cenne i spełniają rolę 

przekazu oraz reklamy naszego środowiska związkowego. Zachęcam pozostałych 

członków Sekcji do takiej właśnie aktywności. 

Na przestrzeni 2020r. pozytywnie oceniam również współpracę z poznańską 

kancelarią prawną Pawła Jurałowicza. Wielokrotnie podpierałem się opiniami 

mecenasa Jurałowicza w sprawach „przymusu urlopowego” czy aspektów 

prawnych związanych z organizacją akcji protestacyjnych chociażby nacisków 

związków o uznanie organizacji w prawach strony ZUZP. 

Jedyną tak naprawdę dysfunkcją działalności Sekcji w 2020r. było brak możliwości 

organizowania cyklicznego integrowania członków Sekcji podczas bezpośrednich 

spotkań. Otwartość i szczerość wypowiedzi podczas takiego spotkania jest 



bezcenna i gwarantuje wypracowanie rzetelnego materiału roboczego. Nie udało 

Nam się również przeprowadzić programu szkoleń wewnętrznych, który podniósłby 

wiedzę członków Sekcji na wyższy level. Mam nadzieję, że jeszcze będzie 

normalnie. Mam nadzieję, że wrócimy na tory normalizacji w energetyce! Mam 

nadzieję, że Nasza praca w końcu przyniesie efekty. Mam nadzieję, że powróci zapał 

do pracy i chęć współpracy opartej na partnerskich i koleżeńskich relacjach! 

Wszystkie spotkania odbywały się w ramach regulaminowego standardu i w 

frekwencji zapewniającej prawomocność decyzji. Na każdym zebraniu Rady Sekcji 

uczestnicy – oprócz kwestii dotyczących wydarzeń w sektorze energetycznym – 

informowani byli o aktualnych wydarzeniach w poszczególnych grupach 

energetycznych, bieżącej polityce finansowej Sekcji oraz działaniach centrali 

związkowej. Podczas naszych zeszłorocznych spotkań nie zapominaliśmy 

oczywiście o żadnym aspekcie wzmacniającym jedność grupy i jej autonomiczność 

w działaniach na rzecz  pracowników sektora. Każdy element naszych spotkań w 

2020 roku był dokumentowany w sporządzanym każdorazowo protokole z obrad 

przez sekretarza RS -  kol. Marzenę Berezowską.  Wszystkim członkom Rady Sekcji 

organizującym spotkania, sporządzającym bieżące sprawozdania i raporty 

serdecznie dziękuję. Swoją pracę kontrolną wypełniali również członkowie naszego 

organu czyli Komisji Rewizyjnej Sekcji ZE – owoce ich pracy znajdą się w 

oddzielnym sprawozdaniu, ale już teraz pragnę im podziękować za pracę nad 

przestrzeganiem przez nas zasad i regulaminowych reguł.  Nie dotknął nas również 

grzech zaniechania. Większość postanowień Rady Sekcji realizowanych było na 

bieżąco lub  tuż po zebraniu Rady. 

Sekcja Zakładów Energetycznych zrzesza 19 organizacji związkowych i blisko 

1900 członków. Jest w Zrzeszeniu 3 centralą branżową pod względem liczebności i 2 

pod względem ilości zrzeszonych organizacji związkowych. Skupiamy organizacje 

związkowe działające w strukturach operatorów elektroenergetycznego systemu 

przesyłowego i dystrybucyjnego oraz z sektora wytwarzania : 

1. PSE S.A – narodowy operator  - obszar działania terytorium RP 

2. Enea Operator Sp. z o.o. – obszar : woj. lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-

pomorskie, zachodnio – pomorskie 

3. TAURON Dystrybucja S.A– obszar : woj. małopolskie, śląskie, dolnośląskie 

4. PGE Dystrybucja S.A.– obszar: woj. mazowieckie, świętokrzyskie, 

lubelskie 

5. innogy Stoen Operator Sp. z o.o. – miasto Warszawa 

6. TAURON Ekoenergia sp. z o.o. – OZE: 35 el.wodne+4 farmy 

7.  Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica SA : Niedzica, Sromowce Wyżne, 

Łączany, Smolice. 

8. PGE Energia Odnawialna – ZEW Porąbka-Żar : Międzybrodzie 

Bialskie, Porąbka, Tresna. 

Dziękuję wszystkim za uwagę! 

Przewodniczący Rady Sekcji ZE OZZZPRC – Piotr Serafin 



 

 


