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Pan
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,
W nawiązaniu do pisma Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ)
z dnia 26 maja 2020 r., skierowanego bezpośrednio do Pana, jako Premiera RP,
a także Posła Ziemi Śląskiej, w którym domagaliśmy się zarówno szybkiego przekazania spójnej
i kompleksowej strategii, uwzględniającej problematykę całej branży górniczo – energetycznej,
jak i zwołania w ramach Rady Dialogu Społecznego pilnego posiedzenia Zespołu Problemowego
d/s Gospodarki i Rynku Pracy.
O ile w dniu 18 czerwca 2020 r., doszło z inicjatywy OPZZ do zdalnego posiedzenia
tego zespołu, na którym omówione zostały zagrożenia i skutki spowolnienia gospodarczego
dla górnictwa i energetyki w Polsce, to pomimo zapewnień, które padły ze strony Ministerstwa
Klimatu oraz Ministerstwa Aktywów Państwowych, że będzie opracowana nowa kompleksowa
strategia dla górnictwa i energetyki (wraz z programami dla poszczególnych spółek
uzupełniającymi), jak i nowa polityka energetyczna Polski, a następnie skierowana
do konsultacji ze związkami zawodowymi, to do tej pory żaden z tych dokumentów nie został stronie
związkowej przekazany.
Również Ministrowie zadeklarowali, że niezwłocznie wznowione zostaną prace trójstronnych
zespołów branżowych górnictwa węgla kamiennego, a także węgla brunatnego i energetyki.
Niestety pomimo tych deklaracji, a także kolejnych apeli związków zawodowych działających
w górnictwie węgla kamiennego o pilne zwołanie Trójstronnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa
Socjalnego Górników, oraz poluzowania obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią
koronawirusa ów zespół nie został zwołany.
Dlatego zwracamy się do Pana Premiera RP z wnioskiem o zaapelowanie do podległych Panu
Ministerstw o pilne wywiązanie się przez nich ze składanych deklaracji, a także oczekujemy
zwrócenia uwagi – Panu Wicepremierowi RP i zarazem Ministrowi Aktywów Państwowych,
aby na spotkania poświęcone restrukturyzacji Polskiej Grupy Górniczej S.A. (PGG S.A.) zapraszał
wszystkie związki działające w tej spółce, a nie tylko wybranych, uznawanych za reprezentatywne.
Kopię tego bulwersującego zaproszenia z dnia 17 lipca br. przedkładamy w załączeniu.
Stoimy bowiem na stanowisku, że każde dalsze programy naprawcze poszczególnych spółek
węglowych i energetycznych, w tym dotyczące PGG S.A. lub nowe, bezwzględnie powinny być
konsultowane ze wszystkimi związkami zawodowymi działającymi w tych spółkach.
GÓRNICZE ZWIĄZKI OGÓLNOPOLSKIEGO POROZUMIENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

W przypadku PGG S.A., przypominamy, że związki zawodowe są również sygnatariuszami
Porozumień z dnia 26 kwietnia i 28 kwietnia 2016 r. zawartych pomiędzy przedstawicielami spółek
górniczych i energetycznych, banków i instytucji finansowych oraz związków zawodowych
(wówczas Kompanii Węglowej S.A., a obecnie PGG S.A.). Tym bardziej, że Porozumienia
te szczegółowo określiły między innymi warunki zaangażowania inwestorów, zasady
przeprowadzenia dokapitalizowania, zasady działalności Spółki, monitorowania, i realizacji Biznes
Planu, a także zasady ładu korporacyjnego.
Ponadto, jako organizacje związkowe zrzeszone w OPZZ uznajemy za zasadne, ażeby
każdorazowo, gdy zapraszani są na spotkanie przedstawiciele NSZZ „Solidarność”, pełniący
funkcję związkową ponadzakładową, jak w przypadku wskazanego już zaproszenia;
Przewodniczącego Regionu Śląsko – Dąbrowskiego oraz Przewodniczącego Sekretariatu Górnictwa
i Energetyki, to tak samo muszą być zapraszani ich odpowiednicy z OPZZ oraz Forum Związków
Zawodowych. W przypadku OPZZ jest to; Przewodniczący Branży Górnictwo i Energetyka OPZZ
oraz Przewodniczący Rady Województwa Śląskiego OPZZ.
Przy czym, zupełnie niezrozumiałe jest dla nas, ażeby dyskusję o górnictwie węgla kamiennego
prowadzić w Warszawie, zamiast w Katowicach, gdzie są naszym zdaniem znacznie lepsze
i bezpieczniejsze warunki spotykania się przy wciąż trwającej pandemii koronawirusa oraz reżimie
sanitarnym. W naszej ocenie jedyną szansą na uniknięcie gigantycznych niepokojów społecznych
w górnictwie oraz jego otoczeniu jest osobiste zaangażowanie się Pana Premiera w ten trudny dialog
ze stroną związkową dla efektywnego jego prowadzenia oraz sukcesywnego zakończenia.
Panie Premierze, oczekujemy natychmiastowej reakcji na nasze pismo i podjęcia realnych
działań na rzecz stabilizacji branży górniczej i energetycznej w zderzeniu ze wciąż zmieniającą
się rzeczywistością dla osiągnięcia nadrzędnych celów strategicznych, w tym przede wszystkim
ochrony miejsc pracy i bezpieczeństwa energetycznego kraju na najbliższe dziesięciolecia.
Z wrastającym niepokojem czekamy na przedstawienie obiecanej przez rząd strategii
transformacji energetycznej z uwzględnieniem jej sprawiedliwości oraz zielonego ładu, której
kluczowym elementem powinny być nie tylko konsultacje społeczne, ale również uzgodnienia
na poziomie kraju, dotyczące jej założeń oraz ostatecznego kształtu, obejmujące także zakres
legislacyjny na poziomie Unii Europejskiej.
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