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Zebrania Sprawozdawczego- Wyborczego Delegatów Krajowej Sekcji  

Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 17.09.2021 r. 

w spr. sytuacji w polskim górnictwie węgla brunatnego i planów związanych z utworzeniem 

Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. 

 

Z każdym rokiem sytuacja w branży węgla brunatnego ulega systematycznemu pogarszaniu. 

Staje się gałęzią przemysłu wydobywczego przewidzianą w najbliższych latach do całkowitej 

likwidacji.  

Ze względu na plany likwidacyjne podejście do branży powinno charakteryzować się 

wnikliwością, dalekowzrocznością i wielkim zrozumieniem występujących w  niej problemów. 

Tymczasem w PGE GiEK SA trwa nieustanna karuzela zmian personalnych na najwyższych 

szczeblach zarządczych. W 2021 r., roku przygotowań do niezwykle ważnej konsolidacji w 

sektorze energetycznym, w PGE GiEK SA dokonano trzykrotnej wymiany prezesa. Ostatni 

przypadek zasługuje na osobne wyróżnienie - wybrany w oficjalnym postępowaniu 

konkursowym prezes złożył rezygnację po tygodniu urzędowania.  

Kolejne fale zmian kadrowych, w tym na stanowiskach dyrektorskich uniemożliwiają 

skoncentrowanie się na głównym celu PGE GiEK SA, czyli utworzeniu Narodowej Agencji 

Bezpieczeństwa Energetycznego i zabezpieczeniu interesów kilkudziesięciu tysięcy 

pracowników oraz ich rodzin. 

Podobna sytuacja ma miejsce w spółkach zależnych - ustawiczna rotacja składów zarządów, 

nie realizowanie podpisanych umów społecznych, eksperymenty personalne (np. w spółce 

Betrans) nie przyczyniają się w żaden sposób do osiągania wyznaczonych celów biznesowych 

Grupy, ani budowania atmosfery pracowniczego zaufania. 

W związku z powyższym domagamy się: 

1. Respektowania podpisanych porozumień i umów społecznych. 

2. Zatrudniania i awansowania pracowników w oparciu o klucz kompetencji, a nie 

przynależności partyjnej lub do określonej „grupy towarzyskiej”. 

3. Odpowiedzialnego, profesjonalnego podejścia do kwestii budowania NABE, 

uwzględniając w tym zakresie stanowisko strony społecznej lub też zaprzestania 

działań mających na celu wydzielenie kopalń węgla brunatnego i elektrowni  

ze struktury PGE SA. 



4. Zapewnienia pracownikom restrukturyzowanej branży węgla brunatnego stabilnych i 

przewidywalnych warunków pracy i wynagrodzenia (minimum do 2035 roku). 

5. Stabilności składów zarządów, zapewnienia im minimalnego poczucia bezpieczeństwa 

i stworzenia warunków do odpowiedzialnej pracy (członkom zarządów, dyrektorom 

oddziałów i kadrze kierowniczej należy zapewnić skuteczną ochronę przed intrygami 

posłów). 

6. Uspokojenia sytuacji w spółkach zależnych, m.in. poprzez rzetelny i odpowiedzialny 

dialog społeczny. 

7. Podjęcia intensywnych działań zmierzających do utworzenia w lokalizacjach 

Bełchatów i Turów minimum 5-6 tysięcy stabilnych miejsc pracy w sektorze 

przemysłu oraz szeroko pojętych usług. 

Zwracamy się do władz rządowych, samorządowych, Agencji Rozwoju Przemysłu, Polskiego 

Funduszu Rozwoju oraz Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych z żądaniem podjęcia 

intensywnych działań zmierzających do stworzenia w regionach objętych Terytorialnym 

Planem Sprawiedliwej Transformacji tysięcy stabilnych miejsc pracy.  

Domagamy się stworzenia nowych miejsc pracy w sektorze przemysłu i usług 

odpowiedzialnych za Odnawialne Źródła Energii, usług motoryzacyjnych, elektrotechnicznych, 

logistycznych, informatycznych, nowych technologii itd.  

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Premier Rządu RP - Mateusz Morawiecki 

2. Minister Aktywów Państwowych - Jacek Sasin 

3. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii  

4. Wojewoda Łódzki – Tobiasz Bocheński 

5. Wojewoda Dolnośląski – Jarosław Obremski 

6. Wojewoda Wielkopolski – Michał Zieliński 

7. Marszałek Województwa Łódzkiego - Grzegorz Schreiber 

8. Marszałek Województwa Dolnośląskiego - Cezary Przybylski 

9. Marszałek Województwa Wielkopolskiego - Marek Woźniak 

10. Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu 

11. Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju  

12. Prezes Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych 

13. Prezes PGE SA 

14. Prezes PGE GiEK SA 

15. Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” Jarosław Grzesik 


