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28 maja 2021, roku W Katowicach została podpisana Umowa społeczna dotycząca
transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji
województwa ś|ąskiego, Dokument ten ma kIuczowe znaczenie dla polskiego sektora
wydobywczego, energetycznego oraz przyszłości Śląska i poziomu życia jego mieszkańców.
Podpisując Umowę, by|iśmy przekonani, że strona rządowa podziela to przekonanie idostrzega
ska|ę wyzwań stojących przed naszą branżą i naszym regionem. Z tym większym oburzeniem
stwierdzamy, że choć od podpisania Umowy minął już ponad rok, nie jest ona realizowana
p ra ktyczn ie w ża d nym aspekcie,

Proces notyfikacji umowy społecznej od miesięcy tkwi W martwym punkcie inie
dostrzegamy żadnych przejawów aktywności strony rządowej zmierzających do zmiany tej sytuacji.
Nie podjęto żadnych działań na rzecz realizacji zapisanych w Umowie inwestycji w nowoczesne
technologie węgIowe, których rozwój zapewniłby naszemu krajowi dostęp do taniej, czystej

istabilnej energii. Bezczynność rządu w tym zakresie jest szczególnie bu|wersująca w kontekście
kryzysu surowcowego oraz drastycznego wzrostu cen energii, z.Jakim mamy obecnie do czynienia.

Nie są również prowadzone żadne działania dotvczące wsparcia gospodarczej transformacji
województwa śIąskiego. Projekt Funduszu Transformacji Śląska, który zgodnie z zapisami umowy
społecznej, przygotowaliśmy już w czerwcu 2021, roku, nie jest procedowany.

W związku z powyższym, jako sygnatariusze Umowy społecznej domagamy się

n atych miastowego Spotkania ze stroną rządową. oczekujemy przedstawienia wyczerpujących
informacji dotyczących sposobu realizacji umowy społecznej oraz dalszego funkcjonowania sektora
wydobywczego i energetycznego w kontekście trwającego kryzysu surowcowego oraz zagrożeń
wynikających z wojny na Ukrainie.

Z uwagi na radykalną zmianę uWarunkowań wewnętrznych oraz m iędzyna rod owych
za konieczne uważamy dostosowanie wielu elementów umowy do nowych iea|iów. Szczególnie
w kwestii zwiększenia wydobycia węg|a oraz wydłużenia funkcjonowania kopalń. Bez szybkich
decyzji w tym zakresie Po|skę czeka wyłącznie pogłębienie kryzysu energetycznego, co będzie miało
fatalne skutki zarówno dla gospodarki naszego kraju, jak i dla obywateIi

Z przykrością stwierdzamy, że postawa obecnego rządu wobec Umowy ,społecznej do
złudzenia przypomina zachowanie poprzedniej ekipy rządzącej, W 2015 roku ówczesna premier
Ewa Kopacz podpisała z górniczymi związkami zawodowymi porozumienie dotyczące



restru ktu ryza cji sektora wydobywczego. To porozumienie, podobnie jak dzisiaj umowa społeczna,
nie było realizowane przez stronę rządową. Pra8niemy przypomnieć i przestrzec, Wtedy, w 2015
roku konsekwencją bezczynności rządu było gigantyczne niezadowolenie społeczne na Górnym
śląsku i w zagłębiu Dąbrowskim, które stało się jednym z elementów przesądzających o porażce
platformy obywatelskiej w późniejszych wyborach pa rlamenta rnych. Jesteśmy przekonani,
że dalsza bezczynność rządu prawa i sprawiedliwości w kwestii umowy społecznej przyniesie
podobne skutki dla tej formacji politycznej w przyszłorocznych wyborach,

Sygnatariusze Umowy społecznej reprezentujący związki zawodowe:
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