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Regionalna Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” w pełni popiera protest górników 

prowadzony w kopalniach węgla kamiennego. Uznajemy, że sposób restrukturyzacji 

Kompani Węglowej, przedstawiony stronie społecznej przez rząd polski, w efekcie 

doprowadzi do znaczącej redukcji miejsc pracy i likwidacji w pierwszym etapie czterech 

kopalń tej spółki. Nie zawiera również przejrzystych zasad, na jakich miałyby funkcjonować 

pozostałe polskie kopalnie ani  tzw. Nowa Kompania Węglowa. Pośpieszne działania, 

podejmowane obecnie przez rząd, prowadzą do upadku górnictwa węgla kamiennego w 

Polsce, a w konsekwencji również negatywnie wpłyną i doprowadzą  do marginalizacji: 

  krajowych producentów maszyn i urządzeń górniczych, 

  firm zaplecza technicznego świadczących usługi na rzecz kopalń, 

  jednostek naukowo-badawczych i szkół wyższych współpracujących              

z  górnictwem. 

Sprzeciwiamy się antagonizowaniu polskiego społeczeństwa, poprzez uporczywe lansowanie 

przez polityków i media, opinii o branży górniczej jako tej, która funkcjonuje kosztem 

podatnika i korzysta z wyjątkowych przywilejów. Przemilczanie faktów  świadczących o 

społecznie korzystnej roli górnictwa, jest manipulacją, w wyniku  której nie ujawnia się takich 

danych dotyczących: 

 wpływów z kopalń do budżetu, które w latach 1989 – 2013  wyniosły  200 mld zł, i 

dotacji dla górnictwa w tym czasie w wysokości 38 mld zł, 

 dotacji z budżetu sektorze przedsiębiorstw, które w roku 2013 wynosiły 21 mld zł, z 

czego na sektor górniczy przeznaczono tylko 0,6 mld zł, 

 cen energii elektrycznej, w 90% produkowanej z węgla, które w ciągu ostatnich 

siedmiu lat rosły mimo spadających cen węgla, 

 dotowania przez kraje EU sektora górniczego: np. dbające  o swoje bezpieczeństwo 

energetyczne Niemcy w 2013 r. dotowały kopalnie węgla kamiennego w wysokości 

1,111 mld euro, w 2014r. - 1,172 mld euro, 

 dodatkowych kosztów ponoszonych przez podatników w wysokości 2 mld zł rocznie 

wynikających z rozrostu administracji publicznej w ostatnich siedmiu latach. 

Nie zgadzamy się na wprowadzanie nieudolnego i nieprzemyślanego programu 

naprawczego, który w konsekwencji zagraża bezpieczeństwu energetycznemu kraju. 

Apelujemy o zapewnienie polskiemu górnictwu węgla, warunków spokojnego i 

bezpiecznego funkcjonowania w oparciu o rzetelny, mądry plan, mający na celu dobro 

wspólne Polaków.   

Regionalna Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” solidaryzując się z górnikami i 

samorządowcami, domaga się natychmiastowego odstąpienia od planów likwidacji kopalń 

oraz  wdrożenia programów naprawczych, opartych na   rzeczywistym dialogu i uzgodnieniu 

ze związkami zawodowymi reprezentującymi górników. 

Wzywamy rząd i parlament RP do zaniechania błędnej polityki. 
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