Katowice, 16 lipca 2020 roku

Szanowny Pan
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,
W związku z coraz bardziej katastrofalną sytuacją w której znajduje się Polska Grupa Górnicza oraz
całkowitą bezczynnością strony właścicielskiej spółki, czyli Ministerstwa Aktywów Państwowych, związki
zawodowe działające w branży wydobywczej wnoszą o pilne spotkanie z Panem Premierem.
Górnicze centrale związkowe od wielu miesięcy wskazują stronie rządowej na patologie, które doprowadziły
Polską Grupę Górniczą na skraj bankructwa. Chodzi przede wszystkim o niewywiązywanie się przez spółki
energetyczne z umów zawartych z PGG i nieodbieranie zakontraktowanego węgla. Wielokrotnie
wnioskowaliśmy też o podjęcie działań na rzecz ograniczenia importu węgla i energii elektrycznej do
naszego kraju. Do dnia dzisiejszego nie wiemy, jakie są plany rządu wobec górnictwa i energetyki węglowej
w kontekście forsowanej przez Komisję Europejską dekarbonizacji.
Nasze wnioski, apele i bezpośrednie rozmowy z ministrem Jackiem Sasinem nie przyniosły rezultatów.
Ministerstwo Aktywów Państwowych nie podjęło żadnych realnych kroków na rzecz uzdrowienia sytuacji w
polskim górnictwie i energetyce. Pan minister podawał kolejne daty ogłoszenia planu restrukturyzacji PGG
czy strategii energetycznej kraju. Żaden z tych terminów nie został dotrzymany i do dzisiaj nie wiemy, jaki
MAP ma pomysł na ratowanie największej w Europie spółki górniczej oraz jak ma wyglądać przyszłość
całego sektora wydobywczego w Polsce.
W zaistniałej sytuacji dalsze rozmowy z ministrem Sasinem lub innymi przedstawicielami Ministerstwa
Aktywów Państwowych uznajemy za bezcelowe. Pan minister od miesięcy nieustannie wprowadza w błąd
stronę społeczną i opinię publiczną. Jego wiarygodność w oczach pracowników kopalń jest zerowa, a
cierpliwość załóg górniczych już się wyczerpała.
Jedyną szansą na uniknięcie gigantycznych niepokojów społecznych na Śląsku jest interwencja Pana
Premiera i objęcie przewodnictwem negocjacji dotyczących naprawy PGG oraz całego sektora górniczego i
energetycznego. Negocjacje te powinny być pierwszym etapem rozmów dotyczących całej gospodarki w
naszym regionie. Zdecydowanych działań rządzących wymaga dzisiaj nie tylko sektor wydobywczy ale
również m.in. hutnictwo i motoryzacja. Otrzymujemy coraz więcej sygnałów, że w tych branżach w
najbliższym czasie może dojść do masowych zwolnień pracowników lub nawet likwidacji całych zakładów
pracy.
Zastrzegamy, że jeśli powyższy postulat nie zostanie spełniony i negocjacje nie rozpoczną się do końca lipca
2020 roku, podejmiemy działania na rzecz reaktywacji Międzyzwiązkowego Komitetu ProtestacyjnoStrajkowego Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i rozpoczniemy przygotowania do akcji protestacyjnych.
Przypominamy, że Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy jest strukturą zrzeszającą
największe centrale związkowe działające nie tylko w górnictwie, ale we wszystkich branżach, w których
funkcjonują organizacje związkowe. MKPS przeprowadził strajk generalny na Górnym Śląsku i w Zagłębiu
Dąbrowskim w 2013 roku i akcje protestacyjne w obronie kopalń Kompanii Węglowej w 2015 roku.

