
zAKtAIx)tYA oRGA[lzAcJA KooRDYllAcYJl{A
Polsk€j Grupy Gómiczej s.A,REGloN ŚlAsKGDĄBRo sxl

Katowice, 8 czerwca 2020 roku

SzanoWny Pan
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

szanowny Panie Premierzą
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Koordynaryjna NSZZ ,,SolidarnośC' w Polskiej Grupie Górniczej kategorycznie domagają się natychmiastowego

wycofania deą/zji wicepremiera i ministra aktywóW państwowYch jacka sasina o Wstrzymaniu od 9 czerwca

na trzy ty8odnie Wydobycia w 10 kopalniach PGG. Realizacja tej decyzji W pfaktyce doprowadzi do trwałe8o
zamknięcia tych zakładóW i upadłości likwidacyjnej Polskiej Grupy Górniczej.

KażdV kto ma elementarną wiedzę na temat funkcjonowania kopalń Węgla kamiennego, Wie, że tego
typu zaktadÓW nie można zatrzymać z dnia na dzień bez odpowiedniego zabezpieczenia technologiczne8o,
co Więcej, żeby górniry po tak długiej przerwie mieli do czego wracać, kopalnia musi działać co najmniej na 50
proc, swoich mocy.

Ponadto nasze ogromne zdziwienie Wzbudziła podana przez Wicepremiera sasina informacja, że podczas

zapowiedzianego, 3-ty8odniowego postoju górnic} mają otrzymać 100 proc. wynagrodzenia. W chwili obecnej
nie ma żadnych rozwiązań prawnych pozwalających na sfinansowanie takiej operacji ze środków innych

niż zasoby pieniężne Polskiej Grupy Górniczej. Z kolei obciążenie tymi kosztami PGG przy jednoczesnym

pozbawieniu spółki możliwości uzyskiwania przychodów, Wygenerowałoby W ciągu miesiąca stratę PGG na
poziomie około 500 mln żł.

Niezrozumiały jest też dla nas fakt, że decyzja o Wstrzymaniu wydobycia obejmuje róWnież te zakłady,
w których wśród załogi nie stwierdzono przypadków zakażeń, czyli w kopalniach Piast, Rydułtowy, Chwałowice,
Pokój, Wesoła i Wujek.

W naszej ocenie, po początkowych trudnościach, strategia przeciwdziałania rozprzestrzeniania się
koronawirusa w kopalniach izakładach PGG w ostatnich,tygodniach była Wtaściwa. Zaangażowanie zarządu spółki
i pracownikóW oraz służb medycznych przyniosło efekty w postaci Wykrycia i opanowania ognisk zakażeń przy
jednoczesnych, skutecznych działaniach na rzecz ograniczenia finansowyc[ skutkóW pandemii. ..

Pragniemy z calą mocą podkreślić, że podczas spotkania reprezentantóW rządu, zarządu PGG

i przedstawicieli strony społecznej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, które odbyło się 7 czelwca, nie zo§tało

.zawarte żadne porozumienie, ani jakiekolwiek inne Wiążące uzgodnienia dotyczące decyzji a zamknięciu kopalń
na trzy tygodnie. |nformacja, jakoby decyzja szefa resortu aktywóW państwowych była Wynikiem consensusu
ze stroną związkową, jest nieprawdżiwa. '



warto dodać jeszcze jedną, niezwykle istotną kwestię. Decyzja o zamknięciu kopalń, zagrażając
funkcjonowaniu kilkudziesięciu, tysięo/ miejsc pracY W tych zakladach, prbwadzi też do likwidacji kolejnych
kilkunastu tysięcy W firmach sektora okołogórniczego. To katastrofa gospodarcza i społeczna.

szanoWny Panie Premierze,
zapowiedziana przez wicepremiera sa'ina decyzia o wstrzymaniu na trzy tygodnie wydobycia

w kopalniach Polskiej Grupy GÓrniczej jednoznacznie wskazu.ie, że panu ministrowi brakuje podstawowych
kompetencji i umiejętnoŚci do sprawowania prawidłowego nadzoru Wlaścicielskiego nad sektorem
wydobywczym. w związku z powyżsrym zwracamy się do pana premiera o objęcie osobistym nadzorem
8Órnictwa Wę8la kamiennego w Polsce. Pozostawienie kompetencii W tym zakresie w gestii ministra sasina będzie
oznaczało Pańskie przyzwolenie na łikwidac,ię Polskiej Grupy Górniczej i utratę dzi€§iątek tysięcy miejsc pracy.
W imieniu Prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ ,,solidarność" oraz zoK Nsz ,,solidarność,,
polskiei Grupy Górniczej przestrzegamy, że będziemy tych miejsc pracy bronić z najwyższą determlnacją
i Wszelkimi dostępnymi środkami.

Z powaźaniem,

zakładoWej


