Elektrowni Jaworzno III
w TAURON WYTWARZANIE SA

Jaworzno 30.06.2016r

Odpowiedź na zapytanie nr 545
w sprawie planowanej restrukturyzacji zatrudnienia w spółce TAURON Wytwarzanie SA z siedzibą
w Jaworznie
Odpowiadający: minister energii Krzysztof Tchórzewski
Warszawa, 24-06-2016
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na zapytanie Posła Pawła Bańkowskiego, z dnia 8 czerwca 2016 r., nr 545, w
sprawie planowanej restrukturyzacji zatrudnienia w spółce TAURON Wytwarzanie S.A. z siedzibą
w Jaworznie, przedkładam następujące wyjaśnienia.
Z informacji otrzymanych od Spółki wynika, że w 2016 r. w ramach inicjatyw oszczędnościowych
w obszarze wytwarzania, założono restrukturyzację zatrudnienia na poziomie 86 osób. Podkreślić
należy, że działania zmierzające do optymalizacji stanu zatrudnienia w spółce TAURON
Wytwarzanie zakładają dostosowywanie stanu zatrudnienia do aktualnych i przyszłych potrzeb
spółki, z jednoczesnym zapewnieniem obsady stanowisk pracy w poszczególnych komórkach
organizacyjnych.
W związku z powyższym w spółce został uruchomiony i jest realizowany Program Dobrowolnych
Odejść, tzw. PDO. Udział pracowników w Programie jest dobrowolny, a rozwiązanie umowy o
pracę wymaga zgody pracodawcy. Spółka poinformowała, że program został skonstruowany w
taki sposób, aby wypłata świadczeń w ramach PDO zaspokajała wszelkie roszczenia pracownicze
wynikające z Umowy Społecznej, ZUZP pracowników TAURON Wytwarzanie oraz
obowiązujących przepisów prawa.
Według danych Spółki, PDO cieszy się dużą popularnością wśród załogi TAURON Wytwarzanie.
Umowę o pracę rozwiązało dotychczas 59 pracowników, w tym 57 skorzystało z PDO. W grupie
pracowników, którzy rozwiązali umowę o pracę, znajdują się pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach robotniczych (36 osób) oraz na stanowiskach nierobotniczych (23 osoby). W
związku z rozwiązaniem stosunku pracy 19 osób spełniło warunki do przyznania świadczenia
przedemerytalnego oraz 21 osób nabyło uprawnienia do emerytury. TAURON Wytwarzanie
założył w tym obszarze oszczędności na poziomie 28 mln zł, w latach 2016-2018.
Jednocześnie pragnę poinformować, że przywołany przez Pana Posła program „Reorganizacji
obszaru usług serwisowych w Grupie TAURON", na obecnym etapie, nie zakłada wydzielenia
pracowników obszaru nawęglania i odpopielania z TAURON Wytwarzanie do spółki serwisowej z
Grupy TAURON, jak przyznała spółka. Odstąpienie od tego pomysłu, będące także efektem
otwartego dialogu ze stroną społeczną, zostało potwierdzone na spotkaniu, które odbyło się w
siedzibie TAURON Wytwarzanie 17 maja br., z udziałem przedstawicieli TAURON Polska Energia
oraz strony społecznej.
Z poważaniem
Krzysztof Tchórzewski

