
GÓRNICY!
FIASKO ROZMÓW Z ZARZĄDEM 

POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ
Podpisaniem protokołu rozbieżności zakończyły 
się 21 grudnia rozmowy z zarządem Polskiej 
Grupy Górniczej dotyczące podwyżek płac. 
Wobec powyższego wyżej wymienione związki 

zawodowe podjęły decyzję, zgodnie z którą 21 
grudnia powołany został Komitet Protestacyjno-
Strajkowy w PGG, a we wszystkich kopalniach i 
zakładach spółki zostało ogłoszone

POGOTOWIE STRAJKOWE
Gdy kilka miesięcy temu w Europie 
rozpoczął się kryzys energetyczny, węgiel 
wrócił do łask. Okazało się, że bez polskiego 
górnictwa, na którym wszyscy wieszają psy, 
nie da się zapewnić krajowi bezpieczeństwa 
energetycznego. Okazało się, że polski węgiel 
znów jest najtańszym źródłem energii. Okazało 
się, że bez pracy górników wszyscy mądrale 

w Warszawie marzliby teraz w domach bez 
prądu i ogrzewania. Tylko dzięki krajowemu 
węglowi Polska od wielu miesięcy ma niemal 
najtańszą energię w Unii Europejskiej. Tylko 
dzięki ciężkiej pracy górników rachunki za prąd 
polskich rodzin nie wzrosną w przyszłym roku 
o 100 proc. lub jeszcze więcej, tak jak to dzieje 
się w innych europejskich krajach.

Ceny energii w Polsce również rosną, ale powód 
tego jest tylko jeden: polityka klimatyczna 
Unii Europejskiej. Cena uprawnień do emisji 
CO2, którą muszą płacić polskie elektrownie 
i przemysł wzrosły w ciągu roku trzykrotnie. 
Dzisiaj 67 proc. ceny energii w Polsce to opłaty i 
parapodatki wymuszone przez Unię Europejską! 
Górnicy w odróżnieniu od polityków, którzy 
zgodzili się na unijną politykę klimatyczną, to 
ludzie odpowiedzialni. Żeby w polskich domach 

nie zabrakło prądu, od miesięcy górnicy pracują 
w weekendy i w nadgodzinach. Problem w tym, 
że za tą dodatkową pracę nie dostają ani grosza! 
Fundusz płac w PGG nie wzrósł ani o złotówkę. 
Żeby zapłacić górnikowi za pracę w sobotę, 
obniża się mu wynagrodzenie za pozostałe dni 
tygodnia. 
Tak dłużej być nie może! Górnicy też mają 
rodziny na utrzymaniu i rachunki do opłacenia. 
Też doświadczają drożyzny w sklepach. 



DOŚĆ PRACY ZA DARMO!

Organizacje związkowe tworzące  
Komitet Protestacyjno-Strajkowy w PGG  
domagają się zwiększenia funduszu płac  

w spółce na 2021 rok.

Zgodnie z Umową Społeczną podpisaną z 
rządem 28 maja 2021 roku płace w PGG miały 
w przyszłym roku wzrosnąć o 3,8 proc. Wtedy 
jednak nikt nie przewidywał, że górnicy będą 
pracować w nadgodzinach i w weekendy, żeby 
w Polsce nie zabrakło prądu. Nic nie wskazuje 

na to, że w najbliższych miesiącach ta sytuacja 
ulegnie zmianie. Kryzys energetyczny trwa i 
nie wiadomo, kiedy się skończy. Dlatego muszą 
znaleźć się pieniądze na to, żeby za dodatkową 
pracę uczciwie zapłacić!

Na górników od wielu lat wylewa się hejt. 
Tak pewnie będzie i tym razem. Politykom 
bardzo łatwo jest zrzucać na nas winę za swoją 
nieudolność. My jednak chcemy wyłącznie 

normalnego traktowania. Chcemy dostawać 
wynagrodzenie za wykonaną pracę, jak każdy 
pracownik w Polsce.

Jednocześnie ostrzegamy, że jeśli do końca roku nie zostanie podpisane  
porozumienie płacowe w PGG na 2021 rok, 4 stycznia podejmiemy  

czynną akcję protestacyjną polegającą na 

ZABLOKOWANIU WYSYŁKI 
WĘGLA DO ELEKTROWNI

NIKOMU NIE MOŻNA KAZAĆ 
PRACOWAĆ ZA DARMO. 

GÓRNIK TO NIE NIEWOLNIK!


