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Koleżanki i Koledzy! 

 

Pogłębiający się kryzys społeczny, brak konstruktywnego dialogu społecznego oraz 

negatywne skutki dla pracowników naszych zakładów pracy wynikające z braku w/w dialogu 

w połączeniu z niepewnością o przyszłość, będące 

konsekwencją planowanej gigantycznej 

transformacją energetyki, stały się podstawą 

i przyczyną zorganizowania w dniu 09 czerwca 

2021 r. Manifestacji niezadowolenia społeczności 

górniczo - energetycznej. Manifestacja odbywała się 

pod patronatem trzech krajowych central 

związkowych: Ogólnopolskiego Porozumienia 

Związków Zawodowych, NSZZ Solidarność oraz 

Forum Związków Zawodowych. 

 

Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. jest wyrokiem śmierci dla górnictwa węgla 

kamiennego oraz brunatnego w Polsce jak również 

dla sektora energetycznego szczególnie 

w obszarze energetyki konwencjonalnej. Także 

pod znakiem zapytania stawia funkcjonowanie 

innych dziedzin naszej gospodarki. Jednocześnie, 

jednoznacznie przekreśla suwerenność 

energetyczną Polski, przyczyniając się do wzrostu 

hegemonii potentatów gospodarczych w Europie 

i uzależnienia od nich rodzimej gospodarki, 

sprowadzając Polskę do roli wasala. 

W konsekwencji dziesiątki tysięcy ludzi straci 

zatrudnienie. 

 

Działania Brukseli wykluczają 

możliwość rozwoju rodzimej energetyki 

w oparciu o posiadane przez Polskę zasoby 

i wykluczają możliwość wdrażania nowatorskich 



rozwiązań technologicznych mających na celu redukcję emisji CO2. 

Łapę do tego brudnego interesu dokładają BANKI, które już 

decydują o być albo nie być poszczególnych gałęzi gospodarki. 

Do tego wszystkiego szwankuje dialog społeczny, który jest 

akceptowalny wyłącznie w ramach wychwalania sukcesów obecnych 

decydentów. 

Nasz liczny udział w proteście był dowodem na to, że już 

same słowa nie wystarczą aby zagwarantować naszym pracownikom 

stabilne, bezpieczne i godnie wynagradzane miejsca pracy. Niech ten 

protest stanie się punktem zwrotnym mającym za cel powrót do 

prawidłowego i konstruktywnego dialogu społecznego w branży. 

Górnictwo czeka likwidacja. To samo czeka energetyków w 

obszarze energetyki konwencjonalnej, a całą energetykę czeka 

gigantyczna rewolucja organizacyjna, gdyż szykują się potężne 

zmiany. 

Nikt nie rozmawia o skutkach społecznych które czekają cały sektor górniczy 

i energetyczny. Negatywne skutki społeczne dla pracowników już dzisiaj są do przewidzenia. 

Jednak takich rozmów nikt nie prowadzi ponieważ są niewygodne i jak sądzę, dla autorów PEP-

2040 jest to obszar zupełnie niezrozumiały. 

A łącza nas wszystkich te same hasła: 

- brak realizacji działań mających na celu budowanie suwerenności energetycznej kraju opartej 

na krajowych zasobach, związanej z rozwojem i doinwestowaniem krajowego systemu 

energetycznego w oparciu o energetykę konwencjonalną. 

- brak jasnych i czytelnych założeń dotyczących tworzenia i funkcjonowania z założenia 

nierentownej Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, 

- brak woli objęcia pracowników mających przejść do NABE pakietem osłonowym podobnie 

jak górników węgla kamiennego, 

- zmniejszanie środków przeznaczanych na inwestycje i eksploatację urządzeń energetycznych 

co przekłada się na jakość świadczonych usług dystrybucyjnych i trwałość urządzeń, 

- wypowiadanie Zakładowych i Ponadzakładowych Układów Zbiorowych Pracy, 

- łamanie z premedytacją praw pracowniczych i zawartych Porozumień, brak woli do 

przeprowadzania regulacji płacowych w spółkach Grup Kapitałowych które wynikają ze 

wzrostu cen towarów i usług przy systematycznie narastającej inflacji i wzrastającej 

drożyźnie, i w konsekwencji prowadzą do realnego spadku dochodów, 

- łamanie zasad współpracy ze stroną związkową w zakresie wprowadzania zmian strukturalno-

organizacyjnych, 

- niezrozumiałe restrukturyzacje poszczególnych działalności gospodarczych i bagatelizowanie 

negatywnych skutków społecznych. 

Skutkiem przeprowadzonej Transformacji, 

będzie totalne załamanie środowisk górniczo-

energetycznych dla których kopalnie oraz 

elektrownie są fundamentem i gwarantem 

godziwego życia dla całych lokalnych społeczności. 

Degradacja tych środowisk w tym m.in. handlu i 

usług, jest nieunikniona. „Unijny bełkot” i deklaracje 



bez pokrycia nie zabezpieczą zapotrzebowania na nowe miejsca pracy. 

Zatem wspólnie powiedzieliśmy STOP dla działań Brukseli. Nie chcemy rewolucji 

energetycznej z likwidacją miejsc pracy. Chcemy być gospodarzem we własnym domu. 

Chcemy gospodarki opartej o krajowy system wytwórczy oparty o krajowe zasoby! 

Jak to określił w swojej wypowiedzi Przewodniczący OPZZ Kol. Andrzej 

Radzikowski – żądania związkowców są proste: dialog, wiarygodny i odpowiedzialny plan 

transformacji oraz gwarancje pracownicze. 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

Dzień po Manifestacji tzn. 10 czerwca 2021 r. odbyło się wspólne Posiedzenie 

Zespołów Trójstronnych ds. Branży Energetycznej i ds. Branży Węgla Brunatnego. Głównym 

tematem były zasady tworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). 

Jak wyjaśnił Wiceminister w Ministerstwie Aktywów Państwowych Pan Artur Soboń, 

konkluzją tego spotkania było wyznaczenie na 29 czerwca 2021 r. początku rozmów 

o Porozumieniu społecznym wokół transformacji. Dzień wcześniej 28 czerwca 2021 r. mija 

termin zgłaszania uwag do rządowego planu wydzielenia aktywów węglowych. 

Pan Soboń zaznaczył, że porozumienie powinno objąć obszar wytwarzania energetyki 

oraz górnictwa węgla brunatnego, ale - jak dodał - na spotkaniu pojawiły się głosy i sugestie, 



żeby taką umową objąć całość energetyki, m.in. obszar dystrybucji, czego minister nie 

wykluczył. Pojawiła się propozycja, aby wspólnie negocjować „umowę społeczną” dla sektora 

energetycznego i branży węgla brunatnego. 

Minister Soboń przedstawił także działania podjęte przez stronę rządową w sprawie 

kopalni węgla brunatnego Turów. 

 

Z poważaniem: 
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1. Organizacje członkowskie 

2. Biuro ZZZE a/a 


