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Jako związki zawodowe, reprezentujące pracowników Kopalni

Brunatnego Bełchatów nie musimy nikogo przekonywać, jak

Węgla
bardzo zależy nam

na rozwoju i przyszlości naszego zakładu pracy.

Nasze organizacje związkowe czują się zobowiązane do podzielenia się z zalogą

naszą oceną minionego roku

i coraz gorszymi perspektywami na przyszłośćnaszej

Kopalni,

Miniony rok upĘnął w cieniu dwóch wydarzeń:

1.

Rekordowego poziomu wydobycia.

2., Chaotycznej polityce zatrudnieniowej.

Wydobycie M mln ton węgla uznane zostało za olbrzymi sukces i powód
do chwalenia się, np. podczas oficjalnych uroczystościbarbórkowych. Ale tak wysoki
poziom wydobycia jest groźny dla bezpieczeństwa technicznego Kopalni (nadmiernie

eksploatowane maszyny i infrastruktura górnicza) oraz bezpieczeństwa starzejącej
się załogi. Poza Ęm każdy rok ,,rekordowego" wydobycia przekłada się wprost
na skrócenie życia Kopalni. Nie tak dawno wydobywaliśmy rocznie około 32-36 mln
ton węgla ito przy zatrudnieniu znacznie przekraczającym poziom 5 tys. pracowników.
NSZZ ,,Solidarność',ZZ PRC, ZZ GWB, ZZ KONTO i ZZ KADRA zawsze apelowaĘ
do dyrekcji Kopalni o przyimowanie pracowników ze spółek zależnych. Taka polityka
zatrudnieniowa pozwalała na przyjmowanie młodych, ale już doświadczonych w pracy
górniczej pracowników. Nie tak odległe są czasy, kiedy były przeprowadzane nabory
pracowników ze spółek zależnych na stanowiska elektryków, mechaników, górników
automatyków w kopalni. A teraz? Teraz dyrektor przyjmuje pracowników
do administracji pomimo zakazu PGE G|EK S.A. poza jakimikolwiek oficjalnymi
kryteriami naboru, zamiast pnyimować pracowników do ruchu, przyimuje ludzi
na wysokopłatne etaty pracowników ad m inistracji !
Ale tym, co najbardziej zagraża naszej przyszlości, poza rabunkowym wydobyciem
węgla i ,,chaosem" w zakresie przyjęć, jest coraz mniejsza szansa na budowę odkrywki
Złoczew. Zorganizowa ne ekologiczne lobby, w przeciwieństwie do n iezorgan izowa nego
górniczego (które praktycznie nie istnieje), skutecznie uniemoż|iwia przyjęcie planów
zagospodarowanie przestrzennego w Zfoczewie i innych gminach.
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A bez ważnościtych planów nie może być wydana skutecznie decyzja środowiskowa,
a bez tej decyzji nie dostaniemy koncesji na wydobycie węgla z tego zloża. Trzeba też
pamiętać o tym, że nawet otrzymanie koncesji nie oznacza rozpoczęcia eksploatacji
węgla.
PGE mówi za to coraz glośnieji konkretniej, aIe o energii wiatrowej, fotowoltaice
ielektrowni atomowej, nawet tei zlokalizowanej w Bełchatowie! A skoro atom
w Bełchatowie (gdzie jest zgromadzona kosztowna infrastruktura przesyłowa), to co
dalej z blokami opalanymi węglem brunatnym? Czyżby aktualny rekordowy trend
wydobycia węgla w naszych odkrywkach miaf służyćmaksymalnemu skrócenia życia
elektrowni Bełchatów, żeby umożliwić przejście następnie na inny rodzaj paliwa?
Jeżeli taki trend wydobycia zostanie utrzymany to koniec przemystowej eksploatacji
węgla z odkrywki Bełchatów i Szczerców nastąpi w okolicach 2033 roku. l co wtedy
z załogami Kopalni, Elektrowni i Spółek zaIeżnych, która w znacznej częścibędzie
za młoda na emerytuł, ? za stara na wyjazd do pracy w Polsce lub innych krajach?
Politycy traktują bełchatowski Kompleks Energetyczny jak dojną krowę, a temat
Złoczewa służyim co najwyżej do lansu w świetle te|ewizyjnych kamer.

Etatyzacja na lata 2019-2020
postanowieniami Porozumlenia z dnia Ot.12.20!6r.
o zakończeniu sporu zbiorowego po długotrwałych negocjacjach w dniu
10.01.2019r. uzgodniliśmy z Dyrektorem KWB Bełchatów Porozumienie
o poziomie etatyzacji na lata 2019 -2020.
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