
To był potężny protest. Przez centrum Warszawy przeszła manifestacja pracowników sektora 
energetyczno-górniczego, zrzeszonych w 16 organizacjach związkowych. Protestowali oni prze-
ciwko łamaniu przez rząd zasad współpracy ze stroną związkową, niezrozumiałym restruktu-
ryzacjom poszczególnych zakładów pracy oraz jawnemu łamaniu praw pracowniczych.

Postulaty protestujących są proste. 
Oczekują oni od rządu szczegó-
łów na temat planu wydzielenia ze 
spółek energetycznych zakładów 
opartych na węglu i skupienia ich 
w Narodowej Agencji Bezpieczeń-
stwa Energetycznego (NABE) 
oraz podjęcia konkretnych dzia-
łań, zmierzających do stworzenia 

nowych miejsc pracy w miejsce 
tych utraconych na skutek trans-
formacji energetycznej. Wskazu-
ją, że tworzenie nowych konstruk-
cji prawnych w rodzaju NABE bez 
konsultacji ze związkami zawodo-
wymi jest złamaniem zasad współ-
pracy przy wprowadzaniu zmian 
strukturalno-organizacyjnych.

- Ogólnopolskie Porozumienie 
Związków Zawodowych będzie za-
wsze tam, gdzie łamane są prawa 
pracownicze! Chcemy transfor-
macji sprawiedliwej i transparent-
nej - mówiła podczas manifesta-
cji wiceprzewodnicząca OPZZ 
Barbara Popielarz. - Dziś chcemy 
pokazać nasze niezadowolenie, 
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Dialog nie monolog! Manifestacja górniczo-
energetyczna 9 czerwca 2021 roku
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niezadowolenie wszystkich pra-
cowników zrzeszonych w trzech 
centralach związkowych: OPZZ, 
w Solidarności i Forum Związków 
Zawodowych. Jesteśmy razem, 
zjednoczeni!

- Myślę, że to dopiero początek na-
szej walki o sprawiedliwą trans-
formację, która nie będzie odby-
wać się kosztem likwidacji miejsc 
pracy - dodała wiceprzewodniczą-
ca OPZZ. - Dzisiaj setki tysięcy  
z nich są zagrożone, pracownicy 
nie wiedzą, co ich czeka jutro. Po-
trzebują bezpieczeństwa, którego 
nie zapewnia im dziś polski rząd. 
Dlatego razem mówimy: „Dość!”

Związkowcy zostawili list 
na wycieraczce

Organizatorem protestu był Ogól-
nopolski Komitet Protestacyjno-
-Strajkowy, zrzeszający 16 orga-
nizacji związkowych w spółkach 
energetyczno-górniczych, oko-
łoenergetycznych oraz ciepłow-
niczych. Demonstracja przeszła 
obok siedziby przedstawicielstwa 
Komisji Europejskiej w Warsza-
wie, Ministerstwa Aktywów Pań-
stwowych, siedziby Polskiej Gru-
py Energetycznej oraz Minister-
stwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Pochód zakończył się pod Kan-
celarią Premiera Rady Mini-
strów, gdzie przedstawiciele 
OPZZ złożyli list otwarty, zaadre-
sowany do premiera Mateusza 

Morawieckiego. Niestety, do 
związkowców nikt nie wyszedł. 
List pozostawiono na wycieraczce.

„Od wielu lat jesteśmy zapewnia-
ni, że tzw. zielona transformacja 
będzie sprawiedliwa i że nie bę-
dzie powtórki z lat 90-tych, kiedy 
to zamykano zakłady pracy, a ty-
siące pracowników z dnia na dzień 
znalazło się na bruku” – napisał  
w liście do premiera szef OPZZ 
Andrzej Radzikowski. „Już w ma-
ju ubiegłego roku apelowaliśmy 
do premiera Mateusza Morawiec-
kiego o rozmowy na temat prze-
kształceń w górnictwie i energe-
tyce. Niestety rząd nie podjął tej 
inicjatywy, a rozmowy ze związka-
mi zawodowymi rozpoczął dopie-
ro po strajkach górników Polskiej 
Grupy Górniczej. Rozmowy ogra-
niczyły się głównie do tej spółki  
i do wydobycia węgla ka-
miennego, pomijając zupeł-
nie kwestię węgla brunatnego 

i energetyki. Tymczasem wy-
powiadane są zakładowe  
i ponadzakładowe układy zbioro-
we pracy”.

Co z Turowem? Zaniecha-
nia polskiego rządu

OPZZ zwraca uwagę, że likwida-
cja miejsc pracy w sektorze wę-
gla brunatnego i energetyki już się 
rozpoczęła, a wbrew wcześniej-
szym zapewnieniom, pracownicy 
nie otrzymali nowych ofert pracy. 
Na domiar złego, Trybunał Spra-
wiedliwości Unii Europejskiej, po 
rozpatrzeniu skargi Czech, we-
zwał do wstrzymania wydoby-
cia w Kopalni Węgla Brunatnego 
Turów. Chwilę później wyszło na 
jaw, że sprawa się toczy od pięciu 
lat. Wiele wskazuje na to, że pol-
skie władze niedostatecznie broni-
ły w tej sprawie interesów swoich 
obywateli.



Ogólnopolski Komitet Protestacyj-
no-Strajkowy zawiązał się 11 maja 
i jednoczy związkowców z kopal-
ni węgla brunatnego i związanych 
z nimi elektrowni i ciepłowni. Ini-
cjatorami powołania Komitetu by-
ła Federacja ZZ Górnictwa Wę-
gla Brunatnego (w tym MZZ „Od-
krywka” KWB Bełchatów) i ZZ 
„Kontra” – organizacje członkow-
skie OPZZ. 

W skład Komitetu weszło rów-
nież Zrzeszenie ZZ Energe-
tyków, organizacja zrzeszona  
w OPZZ.  
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