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DEKLARACJA Z KONGRESU EPSU 

Miedzynarodowa solidarnosc dla zintegrowanego przemyslu 
 

Standardy EPSU odnosnie Europejskiego Przemyslu Energetycznego i 
Gazowego 

 
Stala Komisja EPSU do spraw Uslug Komunalnych uzgodnila,  iz przedsiebiorstwa 
dzialajace na polu europejskiego przemyslu energetyki i gazu sa zobowiazane 
zastosowac sie do kluczowych Konwencji Praw Pracy Miedzynarodowej Organizacji 
Pracy (ILO). 
 
Te kluczowe Konwencje Miedzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) ustanawiaja prawo do 
organizowania sie oraz prawo do rokowan zbiorowych (Nr 87 i 98),  do równosci szans i do 
jednakowego wynagrodzenia (Nr 100 i 111),  do zniesienia pracy przymusowej (Nr 29 i 105) i 
do wyeliminowania pracy dzieci (Nr 138 i 182). 
 
Stowarzyszone przy EPSU zwiazki zawodowe nie godza sie na naruszanie tych standardów. 
 
Zwiazkom zawodowym ujawniajacym naruszanie tych standardów zostanie udzielone 
wsparcie ze strony EPSU i stowarzyszonych zwiazków zawodowych,  które to organizacje 
zaangazuja sie w kampanie solidarnosciowa w celu zapewnienia podporzadkowania sie 
przedsiebiorstw ustanowionym normom.  
 
Strajkowe poparcie 
Organizacje stowarzyszone z EPSU, na prosbe organizatorów strajku i uprzednio 
poinformowane,  wysla do pracodawców ostrzezenia,  iz beda monitorowac akcje strajkowa1. 
W okresie strajkowym zwiazki zawodowe stowarzyszone przy EPSU beda równiez udzielaly 
informacji czlonkom,  przedstawicielom zalogi oraz radom pracowniczym.    
 

Respektowanie ukladów zbiorowych 
Organizacje zrzeszajace przedsiebiorstwa i pracodawców sa zobowiazane przestrzegac 
zawieranych porozumien zbiorowych. Pracodawcy lub przedsiebiorstwa, chcacy odstapic od 
krajowych ukladów zbiorowych wbrew woli partnerów ze zwiazków zawodowych,  musza 
liczyc sie z podjeciem dzialan solidarnosciowych ze strony EPSU i stowarzyszonych 
zwiazków zawodowych. 
 
Biorac pod uwage dzialania solidarnosciowe, EPSU wskaze grupe pracodawców lub 
przedsiebiorstw,  która nie podpisze stosownego ukladu zbiorowego w zakresie sektora 
energetycznego (jak zostalo ustalone przez odpowiednie zwiazki zawodowe),  podwazajac w 
ten sposób  postanowienia ukladu. 

                                                 
1 W tym celu wymagana jest  wymiana informacji na czas o planowanych strajkach pomiedzy zwiazkami 
stowarzyszonymi przy EPSU (patrz: EPSUcob@project). 
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EPSU wskaze grupe pracodawców lub przedsiebiorstw,  która usiluje pomijac zwiazki 
zawodowe i nie dazy do nawiazania konstruktywnego dialogu spolecznego ze zwiazkami 
zawodowymi w ramach dzialan solidarnosciowych.  
 


