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Szanowna Pani Premier! 
29	  kwietnia	  br.	  pracownicy	  górnictwa	  węgla	  kamiennego	  zmuszeni	  zostali	  do	  wyj-‐

ścia	  na	  ulice	  Katowic	  i	  zamanifestowania	  swojego	  niezadowolenia	  z	  tragicznej	  sytuacji,	  w	  
jakiej	  znalazła	  się	  nasza	  branża.	  

Nieudolny	  nadzór	  właścicielski,	  fatalne	  zarządzanie	  spółkami	  węglowymi,	  brak	  dia-‐
logu	  społecznego,	  brak	  koncepcji	  funkcjonowania	  sektora	  wydobywczego	  i	  całego	  sektora	  
paliwowo-‐energetycznego,	  brak	  mechanizmów	  przeciwdziałających	  nadmiernemu	  impor-‐
towi	  węgla	  do	  Polski,	  zagrożenie	  utraty	  setek	  tysięcy	  miejsc	  pracy	  -‐	  to	  były	  główne	  powo-‐
dy	  manifestacji.	  

Efektem	  tamtych	  wydarzeń	  była	  wizyta	  na	  Śląsku	  Premiera	  Tuska,	  który	  przyznając	  
rację	  stronie	  społecznej,	  złożył	  obietnicę	  podjęcia	  natychmiastowych	  działań	  na	  rzecz	  na-‐
prawy	  naszego	  sektora,	  deklarując	   jednocześnie,	   iż	   ten	  proces	  nie	  będzie	  się	  wiązał	   z	   li-‐
kwidacją	   kopalń	   i	   zwalnianiem	  pracowników.	  Po	   złożeniu	   tych	  deklaracji	   Rząd	  Premiera	  
Tuska	  obdarzony	  został	  dużym	  mandatem	  społecznego	  zaufania.	  Przez	  blisko	  pięć	  miesię-‐
cy	  przedstawiciele	  górniczych	  związków	  zawodowych	  prowadzili	  dialog	  z	  Premierem	  i	  je-‐
go	  ministrami.	   Uczestniczyliśmy	  w	   pracach	  wszystkich	   zespołów	   roboczych	   powołanych	  
decyzją	  Premiera.	  

Niestety,	   pomimo	   ogromnego	   zaangażowania	   strony	   społecznej,	  większości	   zało-‐
żonych	  celów	  nie	  udało	  się	  osiągnąć.	  Premier	  Tusk	  odchodząc	  na	  unijne	  stanowisko,	  po-‐
zostawił	  po	  sobie	  nierozwiązane	  problemy.	  

Szanowna Pani Premier! 
Jako	   przedstawiciele	   związków	   zawodowych	   działających	  w	   górnictwie	  węgla	   ka-‐

miennego	  wzywamy	  Panią	  i	  kierowany	  przez	  Panią	  rząd	  do:	  

1. Natychmiastowego	   wprowadzenia	   mechanizmów	   przeciwdziałających	   nadmiernemu	  
importowi	   węgla	   spoza	   Unii	   Europejskiej,	   w	   szczególności	   z	   Federacji	   Rosyjskiej,	   po-‐
przez	  wprowadzenie	  pakietu	  ustaw	  dotyczących	  certyfikacji	  paliw	  wprowadzanych	  do	  
obrotu	  handlowego	   i	   koncesji	   na	  obrót	  węglem,	  wprowadzenia	   kontygentu	   importo-‐
wego,	  zmianę	  ustawy	  Prawo	  zamówień	  publicznych,	  a	  także	  stworzenie	  sieci	  certyfiko-‐
wanych	  sprzedawców	  polskiego	  węgla.	  

2. Stworzenia	  długoterminowej	   strategii	   funkcjonowania	  całego	  sektora	  paliwowo-‐ener-‐
getycznego	  zapewniającej	  bezpieczeństwo	  energetyczne	  kraju	  w	  oparciu	  o	  węgiel,	  któ-‐



ra	  powinna	  zawierać	  koncepcję	  konsolidacji	  państwowych	  spółek	  zajmujących	  się	  wy-‐
dobyciem	  i	  sprzedażą	  węgla	  energetycznego,	  a	  także	  uporządkowanie	  nadzoru	  właści-‐
cielskiego	  nad	  całym	  sektorem	  paliwowo-‐energetycznym,	  np.	  poprzez	  utworzenie	  Mi-‐
nisterstwa	  Górnictwa	  i	  Energetyki.	  Obecnie,	  niejednokrotnie	  mamy	  do	  czynienia	  z	  bra-‐
kiem	   koordynacji	   działań	   pomiędzy	  Ministerstwem	  Gospodarki	   nadzorującym	   górnic-‐
two	  i	  Ministerstwem	  Skarbu	  Państwa	  nadzorującym	  energetykę.	  

3. Czasowego	  obniżenia	  wysokości,	  bądź	  zawieszenia	  części	  obciążeń	  publicznoprawnych	  
spółek	  dotkniętych	  kryzysem	  oraz	  zmiany	  systemu	  tych	  obciążeń	  dla	  polskiego	  górnic-‐
twa	  uwzględniającej	  szczególną	  rolę	  sektora	  dla	  bezpieczeństwa	  energetycznego	  kraju.	  

4. Zawetowania	  tzw.	  drugiego	  pakietu	  klimatyczno-‐energetycznego	  oraz	  renegocjacji	  i	  za-‐
wieszenia	   przepisów	   związanych	   z	   wdrażaniem	   unijnej	   polityki	   klimatycznej,	   a	   także	  
wprowadzenia	   własnej	   polityki	   klimatycznej	   uwzględniającej	   polskie	   uwarunkowania	  
społeczno-‐gospodarcze	  i	  bezpieczeństwo	  energetyczne	  kraju.	  

5. Wykorzystania	  środków	  unijnych	  z	  perspektywy	  finansowej	  na	  lata	  2014	  -‐	  2020	  do	  prac	  
związanych	   z	  wprowadzeniem	   innowacyjnych	   rozwiązań	  wykorzystujących	  węgiel	   ka-‐
mienny	  (tzw.	  „czyste	  technologie	  węglowe”).	  

Szanowna Pani Premier! 
Sytuacja	  polskiego	  górnictwa	  węgla	  kamiennego	  jest	  tragiczna.	  Zarządy	  spółek	  wę-‐

glowych	  nie	  radzą	  sobie	  zarówno	  z	  wydobywaniem	  węgla,	   jak	   i	  z	   jego	  sprzedażą.	  Dialog	  
społeczny	  na	  poziomie	  branżowym	  praktycznie	  nie	   istnieje,	  a	  na	  szczeblu	  spółek	  węglo-‐
wych	  istnieje	  jedynie	  teoretycznie.	  Propozycje	  rozwiązań	  przedstawiane	  przez	  stronę	  spo-‐
łeczną	  w	  ogóle	  nie	  są	  brane	  pod	  uwagę,	  a	  działania	  zarządów	  podejmowane	  są	  bez	  kon-‐
sultacji	   i	   z	   naruszeniem	  prawa.	  Opracowane	  przez	   zarządy	   spółek	  węglowych	  programy	  
naprawcze	  nie	  gwarantują	  długofalowej	  poprawy	   ich	  sytuacji,	  a	   jedynie	  krótkowzroczne	  
rozwiązania	  polegające	  na	  wyprzedaży	  aktywów	  i	  likwidacji	  miejsc	  pracy,	  co	  jest	  sprzecz-‐
ne	  z	  deklaracjami	  złożonymi	  przez	  Premiera	  Tuska.	  Oczekujemy,	  że	  Rząd	  rozliczy	  nadzór	  
właścicielski	  wszystkich	  spółek	  węglowych,	  do	  którego	  związki	  zawodowe	  mają	  ogromne	  
zastrzeżenia.	  

Polityka	  rządu	  w	  stosunku	  do	  górnictwa	  węgla	  kamiennego	  jest	  niejasna.	  Nadmier-‐
ny,	  niekontrolowany	  i	  noszący	  znamiona	  dumpingu	  import	  węgla	  spoza	  Unii	  Europejskiej,	  
w	  szczególności	  z	  Federacji	  Rosyjskiej,	  wypiera	  z	  rynku	  polski	  surowiec.	  Należy	  pamiętać,	  
że	  nawet	  jeśli	  węgiel	  rosyjski	  byłby	  tańszy,	  to	  jego	  jakość	  nie	  jest	  w	  żaden	  sposób	  kontro-‐
lowana,	   a	  ponadto	   jego	  dostawy	  obciążone	   są	  potężnym	   ryzykiem	  politycznym,	   co	  mo-‐
żemy	  dzisiaj	  zaobserwować	  na	  przykładzie	  Ukrainy.	  Ze	  względu	  na	  obecny	  kształt	  ustawy	  
Prawo	  zamówień	  publicznych,	  dostawy	  węgla	  do	  jednostek	  budżetowych	  (wojsko,	  szpita-‐
le,	  oświata)	  w	  80	  %	  przejmują	  dostawcy	  węgla	  rosyjskiego.	  Oznacza	  to,	  że	  środki	  budże-‐
towe	  trafiają	  do	  importerów,	  zamiast	  do	  polskiego	  górnictwa.	  Płatności	  publicznoprawne	  
polskiego	  górnictwa	  węgla	  kamiennego,	  tylko	  w	  2013	  roku	  wyniosły	  ponad	  7	  mld	  zł,	  na-‐
tomiast	  od	  roku	  2003	  to	  łącznie	  blisko	  76	  mld	  zł.	  W	  pierwszym	  półroczu	  2014	  roku,	  po	  raz	  
pierwszy	  od	  wielu	   lat,	   import	  energii	  elektrycznej	  do	  Polski	  był	  większy	  od	  eksportu.	  Do	  
roku	  2020	  zajdzie	  konieczność	  wyłączenia	  starych	  bloków	  energetycznych	  o	  łącznej	  mocy	  
ok.	  6000	  MW,	  co	  stanowi	  blisko	  20	  %	  	  łącznej	  mocy	  zainstalowanej	  w	  elektrowniach	  za-‐
wodowych.	  



Szanowna Pani Premier! 
Nadszedł	  już	  czas,	  by	  otwarcie	  powiedzieć,	  jakie	  plany	  w	  stosunku	  do	  górnictwa	  ma	  

polski	  rząd.	  Czy	  bezpieczeństwo	  energetyczne	  kraju	  oparte	  będzie	  na	  naszym	  narodowym	  
skarbie	   -‐	  węglu,	  czy	  na	  nośnikach	  energii	  pochodzących	  z	   importu?	  Bez	  zdecydowanych	  
działań	  i	  ochrony	  tego	  sektora	  dojdzie	  do	  niewyobrażalnego	  dramatu	  ludzkiego	  na	  Śląsku	  
i	   likwidacji	   setek	   tysięcy	   miejsc	   pracy.	   Oczekujemy	   podjęcia	   natychmiastowych	   działań	  
zapewniających	  utrzymanie	  miejsc	  pracy	  w	  naszym	  regionie.	  Nie	  może	  się	  powtórzyć	  dru-‐
gi	  Wałbrzych.	   Górnictwo	   jest	   jedną	   z	   kluczowych	   gałęzi	   gospodarki	   zarówno	  w	   naszym	  
regionie,	  jak	  i	  w	  całym	  kraju	  i	  od	  jego	  kondycji	  zależy	  sytuacja	  wielu	  innych	  branż.	  Wszel-‐
kie	  zaniechania	  w	  obecnej	  sytuacji	  będą	  nieodwracalne	  i	  doprowadzą	  do	  katastrofy	  całej	  
polskiej	  gospodarki.	  Nie	  możemy	  do	  tego	  dopuścić!	  

Z	  górniczym	  pozdrowieniem	  
Szczęść Boże!! 

przedstawiciele	  organizacji	  związkowych	  
	  


