Kolejne spotkanie płacowe z Zarządem ENEA S.A. - co dalej?
Jak zapewne czytaliście zbliża się kolejne, trzecie w tym roku, spotkanie płacowe z
Zarządem ENEA – zaplanowane na 29 kwietnia.
Na poprzednim, które odbyło się 16 marca br., a które de facto dotyczyło tylko
świadczenia na Wielkanoc, Synergia zadała Prezesowi kilka pytań, m.in. czy jest już
gotowy materiał dotyczący zmian w sektorze (miał być dostępny w I kwartale) padła odpowiedź, że nie jest i nie wiadomo, kiedy będzie. Zapytaliśmy, czy pomimo
tego są już jakieś plany lub rekomendacje (naciski) ze strony rządowej odnośnie
restrukturyzacji spółek, bądź w spółkach GK, a także, czy są planowane zwolnienia
wśród Pracowników, ponieważ pojawiły się korytarzowe wieści o jakiś tajemniczych
listach osób ... Z ust Prezesa padła jasna deklaracja, że nie ma takich planów,
pomysłów i nie toczą się w tych tematach żadne rozmowy.
Jak wiecie, w ubiegłym tygodniu miłościwie nam panujący Minister ogłosił...jakby to
nazwać? … "coś", co ma zwiastować kierunek, rodzaj i termin zmian w sektorze, w
tym także w naszej Grupie.
Za parę dni ponowimy więc nasze pytania i zobaczymy, jak tym razem będzie
brzmiała odpowiedź, czy i tym razem Prezes pójdzie w zaparte. W sumie to nie mamy
podstaw, by nie wierzyć Prezesowi w brak planów zwolnień, skoro co chwilę
zatrudniane są nowe osoby, czy do składów Zarządów oraz rad nadzorczych spółek,
czy na stanowiska doradcze (trwa właśnie kolejna „rekrutacja”) i wiadomo
powszechnie, że nie są to nazwiska przypadkowe. W dobie Internetu o każdym
można uzyskać w sieci sporo ciekawych informacji, np. u jakiego polityka stażował
albo z ramienia jakiej opcji politycznej zasiada w organach administracji rządowej i
samorządowej. Kasa w skarbcu musi więc być, bo jak wiadomo to nie są tanie
rzeczy :)
Odnośnie planowanych zmian w sektorze to z tego, co się orientujemy, główne
centrale związkowe planują spontaniczne (bez zaproszenia) spotkanie w stolicy z
władzami, które notorycznie pomijają w rozmowach sektor energetyczny, węgla
brunatnego oraz pozostałe sektory, które oparte są na węglu kamiennym. Prędzej,
czy później służalcze podejście wobec tylko jednego sektora, ba nawet jednej grupy
kapitałowej (tej, która co pół roku dostaje kroplówkę gotówkową, a ostatnia to
miliard złotych ma ponoć wystarczyć tylko do lipca br.), czyli nieliczną częścią jednej
grupy zawodowej, musi skończyć się buntem pozostałych zainteresowanych.
Palić gumy każdy przecież umie :)
Robi się więc co raz bardziej ciekawie.
Nie inaczej zapewne będzie w czwartek, o czym z pewnością Was poinformujemy.

Aktualizacja: W tym roku koledzy z PGG również wyznaczyli kierunek rozmów
płacowych - dziękujemy - zobacz TUTAJ

