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Oświadczenie
Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A.

Związki Zawodowe Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w sposób stanowczy
sprzeciwiają się działaniom mającym na celu ograniczenie wynagrodzeń
pracowników, które w konsekwencji prowadzą do zwolnień grupowych.
W dniu 26.11.2015r. na spotkaniu z zarządem ZE PAK S.A. związki zawodowe
otrzymały zawiadomienia, że w związku z trudną sytuacją ekonomiczną ZE PAK
S.A., zamierza zaproponować wszystkim pracownikom w wypowiedzeniach
zmieniających obniżkę miesięcznej, indywidualnej płacy zasadniczej o 20%,
ponieważ nie przyjęcie nowych warunków pracy i płacy będzie skutkowało
przekształceniem się wypowiedzenia zmieniającego w rozwiązanie definitywne
umowy o pracę, zarząd rozpoczyna niniejszym procedurę zwolnień grupowych.
W ocenie związków zawodowych prawdziwym powodem dzisiejszej sytuacji
ekonomicznej ZE PAK S.A. jest nie terminowe realizowanie zapisów Umowy
Prywatyzacyjnej, która zobowiązywała Inwestora do odtworzenia mocy wytwórczych
ZE PAK S.A. na poziomie 2212 MW przez okres 10 lat (tj.do 2009r.). Pracownicy
nie mieli żadnego wpływu na decyzje właścicielskie a teraz są zmuszani aby ponosić
konsekwencje tych decyzji.
Pragniemy podkreślić, że dzięki pracownikom Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. został
wypracowany w latach 2000 - 2014 zysk netto w kwocie ponad 2 000 000 000 zł.
( dwa miliardy złotych ) i że to dzięki pracownikom i ich ciężkiej pracy wypracowany
zostaje zysk na pokrycie zobowiązań kredytowych.
Prawda jest taka, że na skutek podpisywanych w niejasnych okolicznościach
kolejnych aneksów wydłużających do 2017r. zobowiązanie do odtworzenia mocy
wytwórczych oraz ciągłe zadłużanie firmy doprowadzono do obecnej sytuacji w
Grupie Kapitałowej ZE PAK S.A.
Związki Zawodowe na przestrzeni ostatnich lat wielokrotnie zwracały się do Ministra
Skarbu Państwa o rozliczenie Umowy Prywatyzacyjnej. Pisaliśmy również do
Najwyższej Izby Kontroli i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, lecz nasze pisma
pozostają bez odpowiedzi.

Związki Zawodowe zwracały się dwukrotnie na piśmie do Pana Zygmunta
Solorza-Żaka właściciela 51% akcji ZE PAK S.A. i Przewodniczącego Rady
Nadzorczej ZE PAK S.A. o spotkanie, lecz Pan Solorz-Żak na żadne z tych pism nie
odpowiedział i nie spotkał się z przedstawicielami pracowników. Załoga ZE PAK S.A.
jest postrzegana przez właściciela jako źródło generowania kosztów, a ma się stać
tanią siłą roboczą.
Związki Zawodowe zwróciły się po raz kolejny do organów władzy państwowej
o dokonanie rozliczenia Inwestora z wykonania Umowy Prywatyzacyjnej, a
zwłaszcza z pytaniem, jak to się stało, że zamiast egzekwować wielomilionowe kary
umowne Skarb Państwa umożliwił Firmie Elektrim zakup kolejnych akcji ZE PAK S.A.
dających ponad 50% w ogólnej liczbie akcji. Następnie Skarb Państwa zbył 85%
udziałów Kopalni Węgla Brunatnego Konin i KWB Adamów, kolejnym etapem mają
być linie przesyłowe.
Jak widać z powyższych danych Prywatyzacja ZE PAK S.A. jest jednym z
wielu przykładów niejasnych powiązań biznesu i elit rządzących, które wymagają
gruntownej analizy, a pytania związków zawodowych od wielu lat pozostają bez
odpowiedzi.
Związki Zawodowe podejmą wszelkie działania w obronie pracowników Grupy
Kapitałowej ZE PAK S.A. przed skutkami nie wywiązania się Inwestora z Umowy
Prywatyzacyjnej, oraz błędnych decyzji Ministra Skarbu Państwa, który swoimi
decyzjami działał na szkodę ZE PAK S.A. i pracowników.
Pan Prezes ZE PAK S.A. Wojciech Piskorz na pierwszym spotkaniu ze
związkami zawodowymi stwierdził, że misją Inwestora jest zarabianie pieniędzy , a
nie ratowanie regionu i to w naszej ocenie jest prawdziwe oblicze i jasno określony
cel działania niezależnie od sytuacji w branży energetycznej.
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