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PGE Górnictwo i EnergeĘka Konwencionalna Oddział KWB Bełchatów

z dnia 02.09.2021r.

ws. tworzenia nowych miejsc pracy w sektorze przemysłu i usług zlokalizowanych na terenie

Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego (BOP}.

Sytuacja w branży węgla brunatnego oraz energetyce wykorzystującej to paliwo jest coraz

bardziej dramatyczna, a zarazem nieprzewidywalna.

Niepokój NSZZ ,,Solidarność" wywołuje nie tylko realizowana polityka energetyczna,

wynikająca m.in. z założeń Europejskiego Zielonego Ładu, lecz także następujące lokalne

zdarzenia:

1. Nieustanne zmiany personalne na najwyższych szczeblach zarządzania w PGE G|EK SA,

co wywoluje zamieszanie, chaos i brak stabilności w oddziałach. Odnosimy wrażenle,

że PGE GIEK SA zamlast zajmować się trudnym tematem restrukturyzacji zajmuje się

wyłącznie rozgrywkami personalnymi, nie uwzględniającymi w żaden sposób losu

zwykłych pracowników.

ż. Zbliżający się nieuchronnie kres wydobycia węgla brunatnego w Bełchatowie i

towarzysząca temu niepewność związana z planami zakończenia eksploatacji; kiedy

ma nastąpić, na jakich warunkach, kto będzie odpowiedzialny za rekultywację

wyrobisk końcowych itd.?

3. Postępująca redukcja zatrudnienia w Kopalni Węgla Brunatnego ,,Bełchatów",
Elektrowni ,,Bełchatów''' oraz spółkach zależnych. W perspektywie do 2030 r.

wszystkie ww. podmioty zredukują zatrudnienie o kilkadziesiąt procent.

Z wyżej wymienionych względów zwracamy się do władz samorządowych i rządowych o

podjęcie intensywnych dziatań zmierzających do utworzenia w BOP minimum 3-4 tysięcy

stabilnych miejsc pracy w sektorze przemysłu oraz szeroko pojętych usług. Tylko

zaan8ażowanie Rządu RP i instytucji centralnych: Agencji Rozwoju Przemysłu, Polskiego

Funduszu Rozwoju oraz Państwowej Agencji lnwestycji Zagranicznych może zapewnić



regionowi betchatowskiemu stworzenie miejsc pracy w ilości zapewniającej jego dalsze

istnienie na bezpiecznym poziomie socjalnym.

Domagamy się stworzenia miejsc pracy w sektorze przemysłu i usług odpowiedzialnych za

Odnawialne Źródła Energii, usługi motoryzacyjne, elektrotechniczne, logistyczne,

informatyczne itd. BOP dysponuje terenami przemysłowymi wyposażonymi w kompletną
infrastrukturę techniczną niezbędną do podjęcia natychmiastowej działalności przemysłowej.

Otrzymują:

t. Premier Rządu RP - Mateusz Morawiecki
2. Minister Aktywów Państwowych - Jacek Sasin

3. Minister Rozwoju, Pracy iTechnologii
4. Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński

5. Marszałek Województwa Łódzkiego - Grzegorz Schreiber
6. Starosta bełchatowski- Dorota Pędziwiatr
7. Prezydent Miasta Bełchatowa - Mariola Czechowska

8. Wójt Gminy Kleszczów - Sławomir Chojnowski

9. Prezes Agencji Rozwoju Przemystu
. ].0. Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju

11. Prezes Państwowej Agencji lnwestycji Zagranicznych

12. Prezes PGE SA

13. Prezes PGE G|EK SA

14. Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ ,,Solidarność" - Jarostaw

Grzesik

15. Przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ ,,So|idarność" -

Wojclech !lnicki

16. Przewodniczący Zarządu Regionu Piotrkowskiego NSZ ,,Solidarność" - Zbigniew
Bogusławski.


