
 

 

Właściwi ludzie na właściwych miejscach – konkurs wstydu na raty w EC 

We wtorek 11 września wysłaliśmy pismo do Zarządu ENEA Centrum m.in. 

o zmianach struktury organizacyjnej, ale też o konkursie na członków zarządu – 

wszystko wskazuje na to, że jak przypuszczaliśmy konkurs faktycznie był 

rozstrzygnięty zanim jeszcze się rozpoczął. W newralgicznym okresie, nagle 

zaserwowano Pracownikom kolejne zmiany w Zarządzie (niestety polityczne), a 

przez nie także zmiany organizacyjne. 

Co do tego, że nowi członkowie zarządu będą musieli wiele wysiłku włożyć 

w naukę tego, czym mają się zajmować. Nie wątpimy, taki wniosek nasuwa 

nam się czytając o ich wcześniejszych dokonaniach ... jakoś nasi PR-owcy z Enei 

nie wspomnieli niczego co by wskazywało, że znają się na rzeczy, do których 

zostali powołani… nawet nie wspomnieli, że byli już wcześniej związani z Grupą. 

Jaki był charakter przeprowadzonych zmian w zarządzie chyba wszyscy 

wiemy, w naszej ocenie na pewno nie biznesowy. Dziwi bowiem fakt, że 

w zarządzie spółki, która finansowo obsługuje Grupę nie ma członka zarządu 

ds. finansowych. Nie chce nam się wierzyć, że Prezes Zarządu przy swoich 

obowiązkach jest w stanie operacyjnie na sto procent poprowadzić tak 

wymagający obszar. 

Druga sprawa - co z IT, które też działa na rzecz Grupy. W zamian tego mamy 

członka zarządu ds. operacyjnych, czyli takich, które w naturalny sposób 

zazwyczaj należą do kompetencji prezesa zarządu. 

No i rodzynek na trocie. Menedżer poprzednio prowadzący Gospodarstwo 

Rolne, dawny PGR, odpowiedzialny będzie za najbardziej wrażliwy zakres, tj. 

obsługę klienta. Mamy nadzieję, że nasze BOK-i nie zmienią się w targowiska, a 

przyzwyczajenia i sukcesy z poprzedniej pracy (m.in. puchar od Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla hodowcy „Super – czempiona w kategorii krów 

mlecznych”) nie przełożą się na „dojenie” Spółki i Pracowników. 

Aktywnie będziemy przyglądać się jak nowy zarząd sobie radzi – cytując 

klasyka, jak „sprawdzają się w biznesie”. Mamy tylko nadzieję, że nie ucierpi na 

tym Spółka i sami Pracownicy. Zaproponowane zmiany struktury organizacyjnej 

nadal nie są nam bliżej znane, uzasadnienie przesłane przez Zarząd jest mocno 

lakoniczne. Czekamy zatem na to co otrzymamy i liczymy również na Wasze 

zdanie w tym zakresie. 

Mamy możliwość kształtowania swojego środowiska pracy – trzeba więc 

wykorzystywać tę okoliczność i nie bać się mówić, co komu pasuje a co nie. W 

załączeniu stanowisko, jakie przesłaliśmy do Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej 

ENEA Centrum. Niestety Rada Nadzorcza CUW-u nie miała widocznie czasu na 
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zapoznanie się z naszym pismem i postanowiła wybrać „najlepsze osoby” na 

nowe stanowiska. 

 


