Bełchatów, dnia 1 czerwca 2020r.
KK-P GK PGE/02/06/2020

Szanowny Pan
Jacek Sasin
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Aktywów Państwowych

Szanowny Pan
Michał Kurtyka
Minister Klimatu
dotyczy:
realizacji „Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej” w obszarze zagwarantowania
bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej poprzez udzielenie gwarancji rozwoju każdej z linii
biznesowych wchodzących w skład przedsiębiorstw energetycznych zintegrowanych pionowo.

Komitet Koordynacyjno – Protestacyjny Grupy Kapitałowej PGE
działający we wszystkich liniach biznesowych PGE Polska Grupa
Energetyczna S.A., reprezentujący organizacje związkowe zrzeszające
ponad 40 tysięcy pracowników GK PGE, w skład którego wchodzą
przedstawiciele związków zawodowych – członkowie Rady Dialogu
Społecznego,

branżowych

Zespołów

Trójstronnych

Rady

Dialogu

Społecznego, Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego, w związku
z

zatwierdzeniem

w

dniu

12

maja

2020

roku

przez

Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Prezesa Rady Ministrów „Strategii
Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej” :
- wnosi o realizację postanowień dotyczących potrzeby Rozbudowy
i zmodernizowania mocy wytwórczych oraz sieci przesyłu i dystrybucji
energii

elektrycznej

na

rzecz

zapewnienia

ciągłości
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dostaw,

w tym zapobiegania nieoczekiwanym przerwom w dostawach (tj. Filar IV
Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej –
Rozwój Społeczny i Gospodarczy. Ochrona Środowiska. Bezpieczeństwo
energetyczne,

- s. 34 pkt 4.1 zd. 1), w odniesieniu do przedsiębiorstw

energetycznych zintegrowanych pionowo, w szczególności wszystkich linii
biznesowych wchodzących w skład PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Komitet

Koordynacyjno

natychmiastowego

-

zaprzestania

Protestacyjny
działań

GK

PGE

zmierzających

do

oczekuje
niszczenia

Energetyki Polskiej opartej o tradycyjne źródła energii i uruchomienia
rzeczywistego wsparcia Strony Rządowej oraz Parlamentu Rzeczypospolitej
Polskiej, dla zapewnienia realizacji celów i zobowiązań wynikających ze
„Strategii

Bezpieczeństwa

Narodowego

Rzeczypospolitej

Polskiej”

w odniesieniu do Energetyki Polskiej.
Wielkiej wagi filarem Bezpieczeństwa Energetycznego jest obszar
zapewnienia dostaw energii elektrycznej.
Dla zagwarantowania powyższego, w latach 2004 – 2007 powstały
cztery koncerny energetyczne, w formule przedsiębiorstw zintegrowanych
pionowo, w tym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. - który jako największy
koncern

energetyczny

naszego

kraju,

gwarantuje

godziwe

warunki

zatrudnienia i rozwoju obszarów objętych działaniem tego Pracodawcy.
Dlatego też niezrozumiałym jest, że dla wypełnienia narzucanych przez
Unię Europejską regulacji klimatycznych, które w odbiorze społecznym
stanowią wyłącznie pretekst dla wojny gospodarczej, która ma na celu
zniszczenie Polskiej Energetyki, poprzez przejęcie kontroli nad dostawami
energii przez zachodnie koncerny energetyczne, w szczególności niemieckich
wytwórców, dostawców, dystrybutorów

i sprzedawców, których realizacja

stoi w całkowitej opozycji do żywotnych interesów Rzeczypospolitej Polskiej.
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Znamiennym jest, że energia wytwarzana w Europie Zachodniej, była
przez długie lata i jest do chwili obecnej, w sposób pośredni bądź bezpośredni
dotowana,

w szczególności przez Niemcy i Francję, a oczekiwanie

natychmiastowego dostosowania Polskiej Energetyki do reguł tzw. Zielonego
Ładu, stanowi wyłącznie zasłonę dla dalszej produkcji w Unii Europejskiej
energii elektrycznej ze

źródeł konwencjonalnych, opartych na węglu

brunatnym i kamiennym, w szczególności przez naszego zachodniego
„sąsiada”.
Przykładem

takiego

nieuczciwego

działania

jest

rozpoczęcie

wytwarzania energii elektrycznej przez elektrownię węglową Datteln 4
w Nadrenii Północnej-Westfalii. Elektrownia ta, obok sieci działających
elektrowni zasilanych węglem brunatnym na terenie Niemiec, stanowi
jednoznaczny przykład prawdziwych intencji i zamiarów głównych graczy Unii
Europejskiej względem Polskiej Energetyki.
Niedopuszczalne jest dystrybuowanie energii elektrycznej, która nie
została wytworzona w naszej Ojczyźnie.
Kupowanie dotowanej energii elektrycznej z krajów UE spowodowało,
pod płaszczykiem regulacji wspólnotowych, wytransferowanie za granicę do
dnia dzisiejszego kwoty stanowiącej równowartość 15 terawatów.
Dlatego też całkowicie niezrozumiałym jest, że Strona Rządowa godząc
się na powyższe rozwiązania Unii Europejskiej, jednocześnie narzuca
zarządom koncernów energetycznych, a w konsekwencji zarządom spółek
wchodzących w skład tych koncernów, ponoszenie wyłącznie przez te
przedsiębiorstwa

oraz

pracowników

w

nich

zatrudnionych,

skutków

prowadzonej przez organy Unii Europejskiej oraz Stronę Rządową względem
Polskiej Energetyki polityki likwidacyjnej, a nie rozwojowej.
Niedopuszczalne
wytwarzania,

pozostaje

dystrybucji

i

drenowanie

obrotu,

spółek:

likwidowanie

wydobycia,
programów

inwestycyjnych, eksploatacyjnych, rozwojowych, przy jednoczesnych
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zamiarach akwizycji nowych struktur ciepłowniczych i elektrowni
wiatrowych bez wykorzystywania środków zewnętrznych.
Niedopuszczalne

jest

nierealizowanie

przez

Stronę

Rządową

zobowiązań względem Polskiej Energetyki, w szczególności:
 niezrekompensowanie zamrożenia cen energii elektrycznej za lata 2018
– 2019,
 nierekompensowanie wzrostu cen certyfikatów za energię elektryczną,
 niepokrywanie w taryfach Urzędu Regulacji Energetyki wszystkich
uzasadnionych

kosztów

działalności

przedsiębiorstw

rynku

regulowanego,
 zakup

energii

elektrycznej

z

zagranicy,

co

powoduje

niewykorzystywanie i degradację rodzimych zasobów wytwórczych,
 świadome

niszczenie

konwencjonalnej,

czyli

najtańszych
zezwolenie

źródeł
na

zasilania

zamykanie

energetyki

kopalń

węgla

brunatnego wskutek m.in. braku administracyjnych decyzji związanych
z udzieleniem koncesji (Odkrywki: Złoczew i Ościsłowo).

Takie działania docelowo spowodują, że zostaniemy jako Energetyka
Polska zlikwidowani lub sprzedani inwestorom zewnętrznym
Powyższe rzeczywiste obawy staną się faktem bez zmiany sposobu
działania Strony Rządowej, bez zmiany myślenia posłów i europosłów
wszystkich
Dlatego

partii

należy

politycznych,
natychmiastowo

bez

dbania

wprowadzić

o

Dobro

Wspólne,

rzeczywiste

osłony

transformacyjne dla Polskiej Energetyki.
Niedopuszczalnym jest, że partykularne interesy polityczne i gospodarcze,
niezależnie od tego jaka opcja polityczna rządzi naszą Ojczyzną, są
ważniejsze niż Dobro Wspólne, rozumiane jako rozwój Rzeczypospolitej
Polskiej, rozwój naszych „Małych Ojczyzn”, a przede wszystkim zapewnienie
godziwej

pracy

nie

tylko

dla

kilkuset

tysięcy
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pracowników

zatrudnionych w przemyśle energetycznymi wraz z podwykonawcami, ale dla
wszystkich Polaków, ich dzieci oraz wnucząt.
Dlatego też wzywamy do podjęcia rzeczywistego dialogu społecznego oraz
natychmiastowego wypracowania między innymi na forum Rządu, Sejmu
i Senatu RP przy udziale Rady Dialogu Społecznego, Branżowych Zespołów
Trójstronnych,

Komitetu

Koordynacyjno

–

Protestacyjnego

GK

PGE

rozwiązań dających impuls do rozwoju, a nie niszczenia Energetyki Polskiej,
co

będzie

wynikających

realizacją
ze

prorozwojowych

i

prospołecznych

zamierzeń

„Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej

Polskiej”.
W załączeniu przekazujemy komunikat KK-P GK PGE z dnia 28.05.2020r.

Otrzymują:
- Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;
- Premier Rzeczypospolitej Polskiej;
- Kluby Parlamentarne i Senackie;
- Sejmowa Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych;
- Prezes Urzędu Regulacji Energetyki;
- Rada Dialogu Społecznego;
- Centrale Związków Zawodowych (FZZ, OPZZ, NSZZ Solidarność)

97-400 Bełchatów
Rogowiec ul. Św. Barbary 3 pok.111
e-mail: zzprckwb@pro.onet.pl

