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Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego
Wopwodńra Łódzkiego

Urąd Marszałkoreki Wojaródńra Łódzkiego
}Gncelańa Marczałka

al. PiłsudskĘo 8
s){51Łódż

§tanowbko arĘrmr Zarodorych
działaiących na Ercnie PGE GiEK S.A.

W trosce o zańowanie mbisc pEcV, właściwe w:arunki łcia i dobrobyt mieszkańów
wojańdztwa łódż<Ęo w szczególności z pouviatów: bełchatowskiąo, piotrkowskĘo,
nadomszczańskĘo, pajęczańskiąo, sienadzkĘo izduńskorłolskĘo, jako organizacje
zuviąlkou,e funkcjonuj€pe w PGE G|EK S.A., anvracamy się z apelem o podjęcie w tąPie
natychmiastorłrym nasĘpująqrch krokótłr

1. Zwróenie się do Premiena Rądu RzeczyppolĘ Polskbj o odsĘpienie
od fakł,cznei pol,tyki likwidacji bnanży vęgla brunatnąo oraz energetyki
konrłen§onalnej opartej na tym paliwb w perspektyurlie do 2040r. Adekrratne
działania z wiodącyrn celem utrzy,mania udziałtl yĘgla brunatnego w produkcji
eneryii ebkrycarcj do roku 2050 (eksploatacia złoża 'Zbczeul') przy
jednoczesnyn uldrażaniu i prowadzeniu ,sprawiedliwei transformacji regionów
węglowych" - powinny mieó odałierciedlenie w korekcie dokumentów: Polłtyki
Eneryetyczne! Polski do 2040 oraz Planu na rzacz energii i ldimatu na lata
2021-2030.

2. Zapzestanie dżabń, które maią bepŃredni vĘtyw na uzależnienie
eneryetymte Polski od źrodeł energii z zaglanicy, w tym popżez dążenie
do osiągnięcia "neubalności energetycznej" w tempie niedostosorłanym
do warunków gospodarcryń i zaauansowania technologlcznego Naszego kraju.
W pzeciwnym wlpadku nasĘpi tr,,uały trend zapaści ekonomicznej cał-.go
vtoJewódńua łódzkĘo oraz innyctt rcgionów w Polsce.

3. Rozpoczęcie vrłaścivryń działań dotvcących utrzymania mieisc pracy or€rz
generourania norych, na skalę stosoumą do zagrożenia ubósńłem, uryludnieniem
i pęorszeniem sĘ sytuaqii ekonomicznej ręgionu łfizkĘo, które będą miały
miejsce w aviąku z nieodporiedzialnymi i bezrnyślnymi działaniami dotyczącymi
likwidacji przemysłu wydobyrczego i energetycznego. W przypadku daIsząo
szkodliwego dla Polski postęponania ałiąanąo z lilanidaQą przemysfu
gómiczego i energetyki konulen§onalnej, wystąpi krr4/s na skalę pońwnlpvalną
'z 

tym jaki miał nńąekz likwidacją pżemy§łtl udóklenniczego.



4. \Ąlypracowanie Mapy dziakń dla tnnsformacji Ęonów gómiczycłl województwa
łódzkiego, która będzie zawierała kierunki i harmonogram działań
w związku z transfomtacją zagĘbia bełchatowskiego do 2050r. Mapa ta powinna
obejmować ilościowo, wańościowo ilokalizacyjnie rłykaz tworzonych miejsc pracy
zastępującyń aktualne w gómicfwie ienergetye (wedfug zasady jedno

równoważne miejsce pracy za mieisce pracy wygaszane). Realizacja założeń
takiąo dokumentu porinna być koordynowana irozliczana centralnie
na poziomie Premiera Rzeczypospolitej Polskiej.

Pastulujemy o odporviedżalne podejście do przedmiotowej tematyki. Jako
organizacje zuliąkowe jesteśmy zdeterminornani w działaniach na żęcz obrony
kilkudziesięciu tysięry miejsc pracy w rejonie łódzkim. Ghodzi o dobro Naszej ,Małej
Oiczyznf jaką jest ziemia połtldniowej czę§Gi woieuódzhra łódzkiego.

Odpowiedziafnąśó i wrażiwość spobczna a także dialog z pańnerami biznesowymi
ispołecznymi - tak szercko deklarowane przez udadze PGE S.A. i PGE GIEK S.A., niech
będą rechami zeepristymi a nie pozorouanymi.

Oczekujemy, zaangażoułania się wsrystkich odpou,iedzialnych stron Wojewódzkiej
Rady DiaĘu Spobcznego w doprowadzenie do korrystnych dla pracowników zagĘbia
bełchatowskiego rozstr4yg n ięć.

lnformuiemy, że dalsze ignorowanie prcblemów górników i eneryetyków,
ich rodzin i wielu tysięcy pnacowników działających na lz,e,e;r bgo pzemysłu,
dopnowadzi w kńtkim czasie do podĘcia 'nadykalnych działań (zo straikiem
uńącznĘ prz€iz zvĘzkl aluodowe na tercnie zakładóutł p]ecy, odpowiedzialnych za
produltcję ok. 20% energii "elelficznei w -Polsce.
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Otąlmują:
1. Adresaci
2. Prezes Rady Ministrów
3. MinisterAĘwów Państwowych
4. Minister Klimatu
5. Minister Środowiska
6. Prezes Zarządu PGE S.A.
7. Prezes Zelrządu PGE G|EK S.A,
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