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Szanowny Panie,
W odpowiedzi na pismo w sprawie sytuacji w przemyśle wydobywczym, przedstawiam
następujące stanowisko.
Sytuacja polskiego sektora górnictwa węgla kamiennego jest trudna. Główną tego przyczyną
jest znaczące zmniejszenie zapotrzebowania na węgiel, wynikające z ograniczenia ilości produkowanej
energii elektrycznej. Niebagatelne znaczenie ma tu również obrany kierunek polityki klimatycznej Unii
Europejskiej. Polska pozostała osamotniona jako kraj opierający energetykę o węgiel kamienny jak
również brunatny. Bardzo istotne znaczenie ma również kwestia światowych cen węgla, które od wielu
miesięcy notują nieobserwowane od lat minima. Kolejną, równie istotną przyczyną złej sytuacji jest
panująca na świecie pandemia koronawirusa, która powoduje dużą absencję wśród załogi,
spowodowaną zachorowaniem, urlopami, opieką nad dziećmi, kwarantanną. Obserwujemy trend
odchodzenia indywidulanych odbiorców od węgla na rzecz innych źródeł w tym przede wszystkim na
rzecz odnawialnych źródeł energii.
Od połowy lipca trwają rozmowy ze stroną społeczną, których celem jest wypracowanie modelu
funkcjonowania górnictwa i energetyki. Ustalono, że rozmowy będą prowadzone w ramach zespołu,
w którego skład weszli przedstawiciele: strony społecznej zarówno sektora węglowego jak i
energetycznego, prezesi zarządów spółek węglowych i spółek energetycznych oraz parlamentarzyści.
W ramach tego dialogu przeanalizowaliśmy rozwiązania systemowe, które mają wpływ na całe
górnictwo węglowe w perspektywie krótko i długoterminowej. Podstawowym problemem z jakim mamy
do czynienia to znaczący spadek zużycia węgla przez energetykę. Musimy zatem dostosować
możliwości produkcyjne do oczekiwań rynku.
W dniu 25 września 2020 r. w Katowicach, Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy
oraz delegacja rządowa podpisały porozumienie w sprawie zasad i tempa transformacji górnictwa.
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Porozumienie przewiduje, że do 15 grudnia 2020 r. wypracowana zostanie umowa społeczna regulująca
funkcjonowanie sektora górnictwa węgla kamiennego.
Zgodnie ze wstępną propozycją, restrukturyzacja opierać się będzie m.in. na pakiecie osłon
socjalnych. W ramach planowanych zmian organizacyjnych w górnictwie będzie możliwość skorzystania
z instrumentów osłonowych i należnych z tego tytułu świadczeń socjalnych przez pracowników, którzy
w okresie likwidacji kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części, nie posiadają uprawnień
emerytalnych. Pracownicy, którzy będą chcieli nadal pracować w sektorze węglowym będą alokowani
w innych kopalniach.
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