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STANOWISKO
ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA
KONWENCJONALNA S.A. ODDZIAŁ KWB BEŁCHATÓW
W SPRAWIE ODKRYWKI ZŁOCZEW

Strona społeczna reprezentowana przez Związki zawodowe funkcjonujące w PGE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział KWB Bełchatów z coraz większym niepokojem przygląda
się polityce Rządu jak również Ministerstwa Energii w stosunku do węgla brunatnego. Nasz niepokój
budzą przedstawione, przygotowane przez Ministerstwo założenia do polityki energetycznej państwa
do roku 2040 i marginalizacja w tych założeniach energetyki opartej na węglu brunatnym. Stoją one
w wyraźnej sprzeczności w stosunku do zapisów przyjętego przez Rząd RP w 2018 roku „Programie
dla sektora górnictwa węgla brunatnego”. W projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku brak
konkretnych zapisów dotyczących nowych inwestycji, w tym brak najbardziej zaawansowanej
planistycznie odkrywki Złoczew. Stawia to pod znakiem zapytania przyszłość kompleksu paliwowego
Bełchatów i zatrudnionych w nim kilkunastu tysięcy pracowników. Wskazuje się wyłącznie
na dokończenie wydobycia obecnie eksploatowanych złóż oraz nie podejmowanie eksploatacji węgla
brunatnego w nowych złożach wg dotychczasowej metody odkrywkowej, uznając te złoża wyłącznie
za złoża perspektywiczne. Narastający chaos potęgują jeszcze wypowiedzi Ministra Energii, w których
pojawia się koncepcja odejścia od eksploatacji węgla brunatnego na rzecz energetyki jądrowej.
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Taka wieloznaczność kierunków i brak ostatecznych wskazań dotyczących przyszłości węgla
brunatnego w rejonie Bełchatowa wzmacnia frustrację, narastający niepokój społeczny i wrażenie
zagubienia ośrodków decyzyjnych. Nie łagodzą tych nastrojów dwa odmienne rozwiązania w dwóch
odmiennych dokumentach rządowych. Nasz niepokój potęguje dodatkowo fakt prowadzenia
„rabunkowego” poziomu wydobycia i śrubowaniu kolejnych rekordów w KWB Bełchatów. Tak wysoki
poziom wydobycia jest groźny dla bezpieczeństwa technicznego Kopalni (nadmiernie eksploatowane
maszyny i infrastruktura górnicza) oraz bezpieczeństwa starzejącej się załogi. Przy tym każdy rok
„rekordowego” wydobycia przekłada się wprost na skrócenie „życia” Kopalni. Jeżeli taki trend
wydobycia zostanie utrzymany, to koniec przemysłowej eksploatacji węgla z odkrywek Bełchatów
i Szczerców nastąpi w okolicach 2035 roku, a to już za 16 lat. I co wtedy z pracownikami Kopalni,
Elektrowni i Spółek zależnych, którzy w znacznej części będą za młodzi na emerytury, a za starzy
na wyjazd do pracy w Polsce lub za granicą? Nowa odkrywka Złoczew gwarantuje utrzymanie około
100 tys. miejsc pracy w całym regionie łódzkim. Jej brak to regres gospodarczy tego regionu.
Dla Bełchatowa to katastrofa nie tylko gospodarcza, ale również społeczna i kulturowa a dla budżetu
Państwa kolejne obciążenia - horrendalny wzrost bezrobocia w regionie. Politycy traktują kompleks
bełchatowski jako dojną krowę, a temat Złoczewa służy jedynie do lansu w świetle telewizyjnych
kamer. Nie chcemy być świadkami kolejnych medialnych, nic nie przynoszących „sukcesów”. Wiemy,
że otrzymanie przed kolejnymi wyborami koncesji na wydobycie węgla brunatnego w Odkrywce
Złoczew będzie tylko pustym papierem, jeżeli za tym nie pójdą czyny, konkretne ustalenia - decyzje
na szczeblu Ministerstwa i PGE SA. Odkrywki Złoczew nie da się zbudować wyłącznie na słowach, lecz
na konkretnych planach, w tym przede wszystkim, planach finansowania tak kosztownej inwestycji,
a przygotowania do tego ze strony PGE GiEK SA i PGE SA są niezauważalne. O ile odkrywka Szczerców
powstała z własnych środków finansowych KWB Bełchatów, o tyle Złoczewa sami nie wybudujemy,
gdyż Kopalnia nie posiada już środków własnych. Brak konkretnych działań zmierzających
do powstania nowej odkrywki wzbudza niepokój wśród środowiska związanego z kompleksem
energetycznym rejonu bełchatowskiego. Takie podejście Rządu RP do nieodległej przyszłości
dla mieszkańców rejonu Bełchatowa, wskazuje na brak jakiegokolwiek szacunku dla ludzi, którzy jako
pracownicy Kopalni i współpracujących podmiotów gospodarczych dbają od wielu lat o zapewnienie
m.in. bezpieczeństwa energetycznego państwa. Nie zgadzamy się z dekarbonizacyjnym podejściem
Rządu RP w kontekście przyszłości węgla brunatnego.
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Wielokrotne obietnice składane przez prezydenta RP, przedstawicieli Rządu i Parlamentu
mieszkańcom naszych górniczych regionów w aspekcie trwałości wydobycia węgla na nowym złożu
Złoczew, staja się słowami bez pokrycia, są obliczone na zachętę wyborczą, uwłaczając godności
tysięcy górniczych rodzin.
Ponieważ jest to ostatni rok na podjęcie decyzji i rozpoczęcie budowy Odkrywki Złoczew, dlatego
zwracamy się do Pana Prezesa o poparcie naszych starań, których celem jest ustalenie harmonogramu,
swoistej mapy drogowej dojścia do budowy Odkrywki Złoczew oraz zapewnienia transportu węgla do
Elektrowni Bełchatów. Nie oczekujemy żadnych obietnic.
Dosyć ogólników! Czas na konkrety! Czas na działanie!
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