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Federa cj i Związków Zawodowych

Górnictwa Węgla Brunatnego

Prezydium Federacji ZZGWB z siedzibą we Wrocławiu podjęła decyzję o wspólnych
działaniach związków zawodowych zmierzających do zabezpieczenia miejsc pracy,
za§warantowania praw pracowniczych, utrzymania rozwoju gospodarczego regionów,
przeprowadzenia zrównoważonej, sprawiedliwej transformacji energetycznej połączonej z
transformacją gospodarczą regionów w których funkcjonują zakłady górnicze i powiązane z
nimi spółki świadczącego dla nich usługi.

Związki zawodowe, pracownicy byli przez ostatnie lata,,faszerowani" obietnicami
uzyskania koncesji do końca 20L9r dla Zagłębia Konińsko-Turkowskiego, Zagłębia
Bełchatowsklego iZagłębia Turoszowskiego. Brak rzetelnych informacji co do przyszłości
naszych firm powoduje wielkie obawy.

Zaufanie, którym mieszkańcy naszych regionów obdarzyli polityków zamienia się we
wrogoŚĆ i nienawiŚĆ do rządzących. Niespełnione obietnice wyborcze polityków Ministra
Aktywów Państwowych ale i urzędującego Prezydenta RP powoduje utratę zaufania i

narastające niepokoje społeczne dlatego też :

Wnosimy zatem do Pana Premiera Rządu i Ministra Aktywów Państwowych o :

- podjęcie jednoznacznych decyzji politycznych związanych z produkcją energii elektrycznej i

rozwojem branży górnictwa węgla brunatnego do 2050 roku w tym budowy nowych
od krywek węgla brunatnego

- odrzucenie w catoŚci zasad polityki klimatycznej Unii Europejskiej narzuconej państwu
Polskiemu,

- podjęcie pilnej decyzji związanej z automatycznym przedłużeniem koncesji dla obecnie
eksploatowanych złóż,

- Podjęcie przez Rząd Polski skutecznych oraz zdecydowanych działań w sprawie skrócenia
okresu podejmowania decyzji środowiskowych jak i koncesyjnych,

- Przedstawienie do dyskusji ze stroną społeczną projektów programów osłonowych dla
osób zwalnianych z zakładów górniczych na skutek likwidacji stanowisk pracy. Programyte
powinny być finansowane przede wszystkim z funduszy europejskich.



Uniezależnienie od importu energii elektrycznejzapewnienie bezpieczeństwa
energetycznego kraju będzie miało przełożenie na zachowanie miejsc pracy i bezpieczeństwa
ekonomicznego tysięcy polskich rodzin.

Decyzje podjęte przez Państwo Polskie związane z eliminacją węgla brunatnego z
własnego miksu energetycznego należy zrekompensować przeprowa dzając transformację
gospodarczą zabezpieczającąmiejsca pracy zwalnianym pracownikom, gwarantujące zarobki
na porównywalnym poziomie.

Wyrażamy głębokie zaniepokojenie prowadzeniem dialogu społecznego Rządu
Premiera Morawieckiego z centralamizwiązkowymi, a Pracodawcy powinni zrozumieć, że
brak chęci do prowadzenia konstruktywnego dialogu ze stroną społeczną może w
konsekwencji zaowocować eskalację niezadowolenia społecznego na nie wyobrażalną skalę.

W wyniku braku reakcji ze strony Rządu Premiera Morawieckiego oświad czamy , że
będziemy podejmowaĆ wszelkie krokiwynikające z uprawnień Związków Zawodowych i

28 sierpnia 2020roku Federacja Zwtązków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego będzie
PikietowaĆ pod siedzibąZarządu PGE i Ministerstwa Aktywów Państwowych w obronie
bezpieczeństwa energetycznego Państwa, w obronie miejsc pracy.
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