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J ak informują szwajcarskie 
media, w głosowaniu, które 
odbyło się 13 czerwca, prze-
ciwko rządowemu projektowi w 
sprawie podwyższenia obciążeń 

klimatycznych opowiedziało się 21 z 26 
kantonów. „Nie” na karcie karcie referen-
dalnej zaznaczyło 51,6 proc. głosujących. 

Planowane zaostrzenie kursu polityki 
klimatycznej przewidywało wprowadze-
nie szeregu nowych obciążeń dla obywateli 
i gospodarki. Chodziło m.in. o dodatkowe 
opłaty doliczane do biletów lotniczych w 
wysokości od 30 do 120 franków szwajcar-
skich (od ok. 120 do ok. 500 zł), ponad dwu-
krotne podwyższenie podatku emisyjnego, 
którym w Szwajcarii obłożona jest benzyna 
i olej napędowy oraz wprowadzenie limi-
tów emisji CO2 powstających w wyniku 
ogrzewania budynków mieszkalnych.

Jak donosi anglojęzyczny portal  
swissinfo.ch, podczas kampanii refe-
rendalnej przeciwnicy rządowych pro-
pozycji wskazywali, że ich wdrożenie 
spowoduje wzrost rocznych rachunków 
czteroosobowej rodziny o ok. 1000 CHF 
(4120 zł). Podkreślali, że zwiększanie 
obciążeń dla obywateli i firm jest poli-
tyką antyrozwojową, szczególnie w 
okresie wychodzenia z kryzysu wywoła-
nego pandemią COVID-19. W ich ocenie 
zamiast nakładać kolejne ciężary na spo-
łeczeństwo, należy stymulować rozwój 
nowoczesnych technologii. Zwolennicy 
odrzucenia nowego prawa klimatycznego 
argumentowali też, że kolejne zaostrza-
nie polityki klimatycznej w Szwajcarii, 
która odpowiada zaledwie za ok. 0,1 proc. 
światowych emisji gazów cieplarnianych, 
nic nie da, jeśli najwięksi emitenci tacy 

jak Chiny czy Indie nie tylko nie ograni-
czają, ale co roku zwiększają emisję CO2. 

Referendalne „nie” w Szwajcarii to 
nie pierwszy wyraz sprzeciwu obywateli 
europejskich państw wobec coraz bar-
dziej restrykcyjnej polityki klimatycznej. 
Warto przypomnieć, że protesty „żół-
tych kamizelek” we Francji wybuchły 
w wyniku nałożenia przez rząd Emma-
nuela Macrona podatku klimatycznego 
doliczanego do ceny benzyny i oleju 
napędowego. W 2018 roku kilka tysięcy 
rolników na traktorach zablokowało Ber-
lin, manifestując sprzeciw wobec kolej-
nych obciążeń klimatycznych. 

W czasie, gdy Szwajcarzy głosowali za 
odrzuceniem nowych opłat klimatycz-
nych, urzędnicy Komisji Europejskiej 
pracują nad wprowadzeniem podob-
nych, ale prawdopodobnie jeszcze bar-

dziej restrykcyjnych rozwiązań w pań-
stwach Unii Europejskiej. W połowie 
lipca KE zamierza przedstawić 12 pro-
jektów nowych regulacji prawnych (tzw. 
pakiet „FitFor55”) które mają umożliwić 
Wspólnocie redukcję emisji CO2 do 2030 
roku o 55 proc. w stosunku do roku 2030. 
Według nieoficjalnych informacji częścią 
tego pakietu ma być m.in. objęcie syste-
mem handlu emisjami EU-ETS kolejnych 
sektorów gospodarki. Dzisiaj za emisję 
CO2 w UE musi płacić energetyka i prze-
mysł. Najprawdopodobniej KE zamierza 
nałożyć ten parapodatek również m.in. 
na transport, budownictwo, czy ogrzew-
nictwo indywidualne, a to oznacza nie 
tylko drastyczny wzrost kosztów utrzy-
mania mieszkań, ale również m.in. pod-
wyżki cen żywności. 

Łukasz Karczmarzyk
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Szwajcarzy odrzucili  
w referendum rządowe 

plany wprowadzenia 
nowych opłat za emisję 

CO2. W połowie lipca 
Komisja Europejska ma 

zaproponować nałożenie 
podobnych obciążeń 

na społeczeństwa 
państw Wspólnoty. 
Czy obywatele Unii 

Europejskiej również się 
zbuntują? 

Szwajcarzy powiedzieli:  
„nie” nowym opłatom za CO2

Nasz cel to zebrać znacznie więcej niż 100 tys. podpisów

A kcja zbierania podpisów pod oby-
watelskim projektem ustawy o 
emeryturach stażowych, podsu-

mowanie negocjacji umowy społecznej 
dotyczącej transformacji górnictwa oraz 
przygotowania do obchodów 40. rocz-
nicy pacyfikacji kopalni Wujek – to naj-
ważniejsze tematy poruszone podczas 
posiedzenia Zarządu Regionu Śląsko-
-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, które 
odbyło się 23 czerwca w Katowicach. 

18 czerwca przewodniczący Komisji Kra-
jowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda złożył 
na ręce Marszałek Sejmu Elżbiety Witek 
zawiadomienia o powstaniu komitetu oby-
watelskiej inicjatywy ustawodawczej w 
sprawie emerytur stażowych. Po wydaniu 
przez Marszałek oficjalnego postanowie-

nia o przyjęciu zawiadomienia, co nastąpi 
najprawdopodobniej jeszcze w czerwcu, 
będzie mogła ruszyć zbiórka podpisów pod 
projektem. – Nasze zadanie jest takie, żeby 
tych podpisów było znacznie więcej niż 
wymagane 100 tys. – powiedział podczas 
obrad Zarządu Regionu Dominik Kolorz, 
szef śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”. 
Przewodniczący wskazał, że podpisy będą 
zbierane zarówno na ulicach miast naszego 
regionu, jak i bezpośrednio w zakładach 
pracy poprzez struktury branżowe związku. 

Projekt przygotowany przez NSZZ „Soli-
darność” zakłada wprowadzenie moż-
liwości przejścia na emeryturę po 35 
latach pracy składkowej dla kobiet i 40 
latach pracy składkowej dla mężczyzn. Jak 
podkreślił Dominik Kolorz, akcji zbierania 

podpisów będzie towarzyszyć kampania 
informacyjna dotycząca zasad przecho-
dzenia na emerytury stażowe. – Już teraz 
spływa do nas wiele pytań, szczególnie jeśli 
chodzi o wysokość emerytur stażowych. 
Celem ustawy jest to, żeby obywatel miał 
wybór, czy iść na emeryturę po osiągnięciu 
powszechnego wieku emerytalnego, czy 
po zdobyciu odpowiedniego stażu. Żeby 
dokonać tego wybory w sposób właściwy, 
potrzebna jest pełna i klarowna informacja 
– mówił Dominik Kolorz. 

Podczas posiedzenia ZR podsumowano 
też proces negocjacji umowy społecznej 
dotyczącej górnictwa oraz transformacji 
województwa śląskiego. 

Jarosław Grzesik, szef Krajowego Sekre-
tariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Soli-

darność” podziękował członkom związku z 
naszego regionu za udział w manifestacji 
pracowników sektora paliwowo-energe-
tycznego, która odbyła się 9 czerwca w 
Warszawie. – Było nas widać. Jak zwykle 
było widać cały Region Śląsko-Dąbrowski, 
wszystkie branże. Pokazaliśmy po raz kolejny, 
że jesteśmy razem, że stanowimy jedność  
– zaznaczył Jarosław Grzesik. 

Członkowie ZR omówili również przy-
gotowania do przypadających w tym 
roku obchodów 40. rocznicy pacyfikacji 
kopalni Wujek. Zarząd Regionu podjął 
także decyzję o zorganizowaniu Walnego 
Zebrania Delegatów Regionu Śląsko-Dą-
browskiego NSZZ „Solidarność” w pierw-
szej połowie października.

And
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Atmosfera  
w Tauron 

Ciepło coraz 
bardziej 
napięta

Związki zawodowe działające Tau-
ron Ciepło protestują przeciwko 
odwołaniu prezesa spółki Jacka 

Uhryna. We wspólnym stanowisku 
skierowanym do prezesa Grupy Tauron 
Polska Energia Pawła Strączyńskiego 
przestrzegają przed wybuchem nie-
zadowolenia wśród załogi. 

– Pan prezes Uhryn został odwołany 
23 czerwca. Poinformowano go o tym 
przez telefon. W taki sposób podejmuje 
się decyzje dotyczące najważniejszego 
stanowiska w naszej spółce – mówi Tade-
usz Nowak, przewodniczący „Solidarności”  
w Tauron Ciepło. – Nie zgadzamy się na 
takie postępowanie. W tej sprawie wszyst-
kie związki zawodowe mówią jednym 
głosem – dodaje.

Związkowcy wezwali prezesa Strączyń-
skiego do podjęcia natychmiastowych 
rozmów w sprawie sytuacji w spółce cie-
płowniczej należącej do Grupy Tauron. 
– Jednocześnie przestrzegamy, że dal-
sze unikanie dialogu przez zarząd Grupy 
Tauron PE oraz stosowanie wobec strony 
społecznej polityki faktów dokonanych, 
może doprowadzić do niekontrolowanego 
wybuchu niezadowolenia wśród załogi 
Tauron Ciepło – czytamy w stanowisku 
podpisanym przez liderów central związ-
kowych działających w Tauron Ciepło. 

We wspólnym wystąpieniu związ-
kowcy wskazują, że zarząd Tauron Ciepło 
pod kierownictwem Jacka Uhryna zdo-
łał znacząco poprawić kondycję spółki, 
która jeszcze kilka lat temu znajdowała 

się w bardzo trudnej sytuacji finansowej.  
– 2015 rok Tauron Ciepło zamknął stratą 
wynoszącą ok. 600 mln zł i zadłużeniem na 
poziomie ok 1,8 mld zł. W ciągu nieco ponad 
5 lat nasza firma ograniczyła zadłużenie 
o ok. 30 proc. a zysk EBIDTA za zeszły rok 
wyniósł 170 mln zł – czytamy w stanowisku. 

Liderzy organizacji związkowych dzia-
łających w Tauron Ciepło podkreślili też,  
że warunki zatrudnienia w firmie w ostat-
nich latach ulegały systematycznej popra-
wie, a dialog pomiędzy zarządem spółki i 
stroną społeczną stał na bardzo wysokim 
poziomie. W stanowisku zaznaczono rów-
nież, że Tauron Ciepło sukcesywnie inwe-
stuje w rozbudowę sieci ciepłowniczej na 
terenie aglomeracji śląskiej. 

ŁK

Foto: gov.plProjekt ustawy o Funduszu 
Transformacji Śląska  
trafił do premiera

P rojekt ustawy o powołaniu 
Funduszu Transformacji 
Śląska został przygotowany 
przez związki zawodowe 
zgodnie zapisami Umowy 

Społecznej dotyczącej Transformacji 
Sektora Górnictwa Węgla Kamiennego 
oraz Wybranych Procesów Transforma-
cji Województwa Śląskiego z 28 maja. 
Związkowy projekt ustawy został prze-
słany do Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów dokładnie miesiąc później, czyli 
28 czerwca. – Dotrzymaliśmy swoich 
zobowiązań wynikających z Umowy 
Społecznej, teraz piłeczka jest po stro-
nie rządu, który zobowiązał się, że tę 
ustawę przeprowadzi przez parlament  

– mówi Dominik Kolorz, przewodniczący 
śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”. 

Zgodnie z zapisami projektu ustawy 
celem FTŚ będzie podejmowanie dzia-
łań inwestycyjnych organizacyjnych i 
finansowych związanych z transformacją 
Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego 
oraz odbudowa potencjału gospodarczego 
regionu. – Fundusz Transformacji Śląska 
to jeden z najważniejszych elementów 
Umowy Społecznej. Jeśli chcemy mówić 
o naprawdę sprawiedliwej transformacji, 
to ta instytucja musi powstać i wypełnić 
swoją rolę. A tą rolą jest tworzenie nowych, 
wartościowych miejsc pracy, które wypeł-
nią lukę na rynku pracy powstałą po likwi-
dacji kopalń – wyjaśnia Dominik Kolorz. 

Fundusz Transformacji Śląska ma 
działać w formule zbliżonej do Polskiego 
Funduszu Rozwoju. Kapitał początkowy 
FTŚ ma wynieść nie mniej niż 500 mln zł.  
Ma on zostać również wyposażony w 
dodatkowe mechanizmy gwarancyjne 
na poziomie 1 mld zł. Akcjonariuszami 
FTŚ mają zostać m.in.: Polski Fundusz 
Rozwoju, Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bank 
Gospodarstwa Krajowego czy Skarb Pań-
stwa. Do FTŚ mają trafiać również środki 
z opłaty eksploatacyjnej, którą spółki gór-
nicze obecnie odprowadzają do NFOŚiGW. 
Fundusz będzie także gospodarował tere-
nami pogórniczymi należącymi do Skarbu 
Państwa i przekształcał je w tereny inwe-

stycyjne. – Fundusz Transformacji Śląska 
ma precyzyjnie wskazanych akcjonariu-
szy i źródła finansowania. W ten sposób 
unikniemy błędu, który popełniliśmy 
przy okazji Programu dla Śląska. Tam tych 
źródeł finansowania nie było i w zasadzie 
wszystkie zapisane w programie inwesty-
cje przemysłowe do dziś istnieją tylko na 
papierze – zaznacza przewodniczący. 

Według zapisów Umowy Społecznej 
strona rządowa do 15 sierpnia dokona 
analiz ekonomicznych i prawnych związ-
kowego projektu ustawy o Funduszu 
Transformacji Śląska. Na ich podstawie do 
30 września rząd przedstawi ostateczną 
wersję projektu. 

Łukasz Karczmarzyk

Przygotowany przez stronę społeczną projekt ustawy o Funduszu Transformacji Śląska  
trafił do premiera Mateusza Morawieckiego. Głównym celem FTŚ ma być tworzenie  

nowych miejsc pracy, które wypełnią lukę na rynku pracy powstałą po likwidacji kopalń  
oraz odbudowa potencjału gospodarczego regionu.
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W prowadzenie w uzgod-
n ien iu  ze  s t r oną 
związkową nowego 
systemu wynagro-
dzeń w oświacie było 

jednym z głównych punktów poro-
zumienia w sprawie podwyżek płac 
zawartego w kwietniu 2019 roku pomię-
dzy stroną rządową, a reprezentantami 
oświatowej „Solidarności”. Związek 
postulował powiązanie nowego sys-
temu ze średnią płacą w gospodarce 
narodowej. Podczas prowadzonych  
w tym roku rozmów strona związkowa 
zaproponowała, aby jako kwotę wyj-
ściową wynagrodzenia zasadniczego 
dla nauczyciela stażysty przyjąć współ-
czynnik 80 proc. przeciętnego wyna-
grodzenia w gospodarce. 

– My mówimy jasno, najpierw trzeba 
uregulować sprawę systemu wynagro-
dzeń. Resort edukacji tłumaczy, że trzeba 
rozmawiać całościowo i kwestii płac nie 
można rozpatrywać osobno. Rzecz w 
tym, że przez ponad dwa lata nie zrobił 
nic, aby zrealizować zapis porozumienia 
z nami dotyczący systemowego uregu-
lowania kwestii wynagrodzeń, a w roz-
mowach, które teraz prowadziliśmy w 
ramach Zespołu ds. statusu zawodowego 
pracowników oświaty, de facto skupił się 
na tym, co nauczycielom zabrać – mówi 
Lesław Ordon, szef nauczycielskiej „Soli-
darności” w Regionie Śląsko-Dąbrow-
skim. Podkreśla, że jedna z kluczowych 
różnic między „S”, a resortem edukacji 
w sprawie systemu wynagrodzeń doty-
czy wskaźnika, który miałby być punk-

tem odniesienia dla płac w oświacie.  
– My chcemy, aby były one powiązane ze 
średnią płacą w gospodarce, czyli po prostu 
z sytuacją gospodarczą kraju. Strona rzą-
dowa stoi na stanowisku, że tym wskaźni-
kiem powinna być płaca minimalna, czyli 
innymi słowy chce, aby płace w oświacie 
zależały od decyzji polityczno-administra-
cyjnych – wyjaśnia Ordon.

Zdaniem przewodniczącego, postępo-
wanie MEiN w sprawie systemu wynagro-
dzeń w oświacie stoi w głębokiej sprzecz-
ności wobec wcześniejszych publicznych 
deklaracji resortu. – Z jednej strony mówi 
się, że dążymy do tego, aby nauczycie-
lami zostawali ludzie zaangażowani,  
z pasją, z najwyższymi kwalifikacjami, 
a z drugiej przez brak właściwego finan-
sowania pogłębia się negatywną selekcję 

do zawodu. Do tego dochodzi systemowe 
powiększanie luki pokoleniowej i fundu-
jemy sobie zapaść – dodaje szef nauczyciel-
skiej „S” w Regionie Śląsko-Dąbrowskim.

Związkowcy obawiają się, że obecny 
rozmowy w ramach zespołu to dialog 
pozorowany. – Już to przerabialiśmy  
z innym ekipami rządzącymi. Rozmowy, 
grupy robocze, ciągnące się miesiącami 
dyskusje, po czym, w okresie wakacyj-
nym, przepychane są szybkie projekty 
legislacyjne, niekorzystne dla nauczycieli. 
Nie chcemy dopuścić do realizacji takiego 
scenariusza – dodaje Lesław Ordon.

25 czerwca władze oświatowej „S” 
podjęły decyzję o zorganizowaniu  
1 lipca przed gmachem resortu edukacji 
pikiety ostrzegawczej.

Grzegorz Podżorny

21 czerwca w Dzienniku Ustaw 
opublikowano nowelizację 
ustawy o sposobie ustalania 

najniższego wynagrodzenia zasadni-
czego niektórych pracowników zatrud-
nionych w podmiotach leczniczych oraz 
niektórych innych ustaw. 

Nowela przewiduje, że od 1 lipca żaden 
pracownik medyczny oraz działalności 
podstawowej podmiotu leczniczego nie 
będzie mógł mieć ustalonego wyna-
grodzenia zasadniczego na poziomie 
niższym niż wynikający z ustawy. Podwyż-
szone zostały tzw. współczynniki pracy 
dla wszystkich grup zawodowych ujętych 
w załączniku do ustawy o z 2017 roku. 

Chodzi m.in. o lekarzy, pielęgniarki, salowe 
czy fizjoterapeutów.

–  Ta ustawa pokazuje, że wreszcie ktoś 
dostrzegł pracowników najniżej uposa-
żonych np. fizjoterapuetów czy salowe. 
To jest bardzo dobry kierunek. Wreszcie 
mogą zarabiać więcej. „Solidarność” od 
dawna wskazywała, że płace części grup 
zawodowych w ochronie zdrowia są zani-
żone w porównaniu do innymi grup, że 
te rażące dysproporcje płacowe trzeba 
zniwelować – mówi Halina Cierpiał, prze-
wodnicząca Regionalnego Sekretariatu 
Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”.

Jak podało Ministerstwo Zdrowia, wej-
ście w życie nowelizacji ustawy o minimal-

nym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia 
będzie w niektórych grupach zawodo-
wych oznaczać wzrost najniższych płac 
nawet o 26 proc. W przypadku salowych 
ma to być wzrost średnio o około 700 zł, 
a w przypadku fizjoterapeutów o 1000 zł.  
– Te sumy bardzo wyraźnie pokazują, jak 
w praktyce funkcjonowała poprzednia 
ustawa o minimalnym wynagrodzeniu i 
regulaminy wynagrodzeń w poszczegól-
nych podmiotach ochrony zdrowia. Nowe-
lizacja otworzyła możliwość likwidacji tych 
nieprawidłowości– dodaje Halina Cierpiał.

Wyższe wypłaty powinny trafić na konta 
pracowników służby zdrowia do 10 sierpnia.

NY

Wynagrodzenia 
minimalne w 

służbie zdrowia 
pójdą górę

17 czerwca Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” postanowiła wycofać 
swoich przedstawicieli z udziału w spotkaniach grup tematycznych Zespołu ds. statusu zawodowego 

pracowników oświaty. Powrót do prac zespołu związkowcy warunkują przedstawieniem przez rząd 
propozycji dotyczącej systemu wynagradzania nauczycieli, satysfakcjonującej obie strony. 

Minimalne stawki wynagrodzenia 
zasadniczego obecnie

stażysta

2 949 zł

kontraktowy

3 034 zł

mianowany

3 445 zł

dyplomowany

4 046 zł

Przeciętne wynagrodzenie  
w gospodarce narodowej w 2020 r. stażysta

80 proc.
4 134 zł

kontraktowy mianowany

w powiązaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej:

dyplomowany

100 proc.
5 167 zł

120 proc.
6 200 zł

140 proc.
7 234 zł5 167 zł

Rząd nie dotrzymał 
porozumienia.  
Protest nauczycieli
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25 
czerwca Komisja 
Europejska poin-
formowała o prze-
dłużeniu na kolejne  
3 lata instrumentów 

ochrony europejskiego rynku stali przed 
nadmiernym importem spoza Unii. 
Decyzja zapadła w ostatniej chwili, bo 
wcześniejsze regulacje w tym zakresie 
wygasały wraz z końcem czerwca. 

Zgodnie z decyzją KE przez naj-
bliższe 3 lata nadal będą nadal obwią-
zywał mechanizm kontyngentów 
na import wyrobów stalowych na 
teren Unii Europejskiej. Zakłada on,  
że powyżej określonych ilości towarów 
w danym kwartale import jest obłożony 
cłami. Ochrona wspólnotowego rynku 
jest konieczna z uwagi unijną politykę 
klimatyczną. Europejskie huty jako 
jedyne na świecie płacą – i to z roku 
na rok coraz drożej – za emisję CO2.  
Konkurenci z Rosji, Chin, czy innych 
państw azjatyckich, w których hutnic-
two przeżywa dynamiczny rozwój, nie 
ponoszą żadnych kosztów z tego tytułu. 
W takich warunkach przemysł stalowy 
w UE stoi na straconej pozycji konkuren-
cyjnej. – Gdyby mechanizm kontyngen-
tów nie został przedłużony, 1 lipca euro-
pejski rynek zostałby zalany stalą spoza 
Unii, głównie z Azji. To byłby koniec 
naszego hutnictwa. Decyzja Komisji to 

również zasługa związków zawodowych 
z całej UE, które od wielu miesięcy bar-
dzo aktywnie zabiegały o przedłużenie 
funkcjonowania instrumentów ochron-
nych – mówi Andrzej Karol, przewod-
niczący Krajowej Sekcji Hutnictwa  
NSZZ „Solidarność”. 

Cła to za mało 
Szef hutniczej „Solidarności” dodaje jed-
nak, że sukces w sprawie ceł na import 
stali ma słodko-gorzki smak. Wszystko 
przez gwałtownie rosnące ceny upraw-
nień do emisji CO2, które stanowią coraz 
większe obciążenie dla europejskiego 
przemysłu stalowego. Jeszcze na początku 
2018 roku uprawnienie do emisji jednej 
tony dwutlenku węgla kosztowało nie-
całe 8 euro. Dzisiaj jest to ponad 55 €/t, 
a cena nadal rośnie i według niektórych 
analityków pod koniec roku może osią-
gnąć poziom 100 €/t. – Jeśli tak się stanie 
właściciele hut działających w Europie po 
prostu przeniosą produkcję poza Unię. 
Dzisiaj nie ma technologii umożliwiają-
cej produkcję stali bez emisji CO2 i jesz-
cze przez wiele lat jej nie będzie. Proces 
transformacji hutnictwa na technologie 
niskoemisyjne dopiero się rozpoczyna. 
Wymaga on czasu oraz ogromnych ilo-
ści pieniędzy. Przy tak wysokich cenach 
opłat za emisje nie będzie ani jednego ani 
drugiego – tłumaczy przewodniczący. 

Ratunkiem dla europejskiego sektora 
stalowego ma być tzw. graniczny podatek 
węglowy, w skrócie CBAM ( z ang. carbon 
border adjustment mechanism). W skró-
cie mechanizm ten ma polegać na obło-
żeniu specjalną opłatą towarów wwo-
żonych na teren UE, których produkcji 
towarzyszą emisję CO2. Choć Komisja 
Europejska ma oficjalnie przedstawić 
projekt dotyczący granicznego podatku 
węglowego dopiero za kilka tygodni, to 
informacje na temat kształtu CBAM już 
wyciekły do mediów.

Lekarstwo gorsze od choroby
Lektura tych doniesień prowadzi do 
refleksji, że dla europejskiego przemysłu 
CBAM może być lekarstwem, które okaże 
się gorsze od choroby. Opłatą graniczną 
mają zostać obłożone m.in. wyroby sta-
lowe, cement, nawozy czy aluminium. 
Jednak w zamian za to unijnym zakła-
dom przemysłowym odebrane zostaną 
darmowe uprawnienia do emisji CO2. 
Dotychczas przemysł dostawał co roku 
pewną pulę darmowych uprawnień, 
co pozwalało chociaż trochę obniżyć 
koszty ponoszone przez firmy w związku  
z unijną polityką klimatyczną. 

Jeszcze więcej wątpliwości budzi 
proponowany mechanizm oblicza-
nia wysokości podatku granicznego.  
Ma on być skonstruowany w ten sposób,  

że to importer sam będzie dostarczał unij-
nym urzędnikom dane dotyczące tego, 
jaka ilość CO2 została wyemitowana przy 
produkcji towaru, który chce sprzedać 
na terenie UE. – W praktyce nie będzie 
sposobu, żeby w jakikolwiek sposób 
sprawdzić wiarygodność tych danych.  
A trzeba pamiętać, że w przypadku 
importu stali mówimy tu o takich kra-
jach, jak Białoruś czy Chiny. Jeśli Komi-
sja Europejska wierzy, że informacje 
importerów z tych krajów będą rzetelne, 
to pozostaje pogratulować optymizmu  
– zaznacza szef hutniczej „Solidarności”. 

Co na to rządzący?
Jak wyjaśnia przewodniczący, zachod-
nioeuropejskie związki zawodowe z 
sektora stalowego, zamiast czekać na 
realizację kolejnych pomysłów Komisji 
Europejskiej, skupiają się na negocjo-
waniu systemów wsparcia hutnictwa z 
rządami krajowymi. – Np. w Niemczech 
centrala związkowa IG Metall finalizuje 
z rządem rozmowy dotyczące pakietu 
wsparcia na poziomie 10 mld euro.  
Za to w Polsce dialog społeczny w naszej 
branży dzisiaj w zasadzie nie funkcjo-
nuje, a rząd nie przejawia najmniejszego 
zainteresowania problemami hutnictwa, 
czyli branży która zapewnia 150 tys. 
miejsc pracy – podkreśla Andrzej Karol.

Łukasz Karczmarzyk

Europejskie hutnictwo 
skazane na wymarcie?

Rzutem na taśmę Komisja Europejska przedłużyła ochronę unijnego rynku stali na kolejne 3 lata. 
Jednak nastroje w hutnictwie wciąż są dalekie od optymizmu. Jeśli szaleńcze tempo wzrostu cen 

uprawnień do emisji CO2 się utrzyma, europejski przemysł stalowy i tak skazany jest na wymarcie. 
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Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

6 EKOLOGIA I ROZWÓJ
Foto: nfosigw

.gov.pl

K onkurs trwał od 16 wrze-
śn ia ubiegłego roku. 
Uczestnicy rywalizacji 
mieli za zadanie przygoto-
wać plan adaptacji terenu 

szkoły i ewentualnie jej najbliższej oko-
licy do zmian klimatycznych. 18 czerwca 
tego roku odbył się finał konkursu. Spo-
śród 125 projektów nadesłanych z całej 
Polski zwyciężył projekt przygotowany 
przez uczennice z Technikum Archi-
tektury Krajobrazu ZSOiT w Wojkowi-
cach w woj. śląskim. Przyznano też pięć 
wyróżnień dla szkół z Wielunia, Gdań-
ska, Szczecina, Milanówka i Sieradza.

Zwycięski projekt uczennic z Wojko-
wic charakteryzował się zastosowaniem 
m.in. kaskady wodnej, łąki kwietnej, 
zielonych dachów, tężni solankowej, 
ścieżki sensorycznej i strefy relaksu,  
a także strefy kreatywnego wypoczynku 

w altanie. Zielono-niebieską infrastruk-
turę autorzy zaprojektowali z użyciem 
materiałów z recyklingu oraz w formie 
strumienia i oczka wodnego, z wykorzy-
staniem roślin bagiennych do oczysz-
czania wody i roślin fitoremediacyjnych 
do oczyszczania powietrza. Zwycięski 
zespół zadbał także o różnorodność bio-
logiczną formie nasadzeń rodzimej flory 
i o wykorzystanie bioodpadów w kompo-
stowniku z dżdżownicami.

 – Wyjątkowość projektów, które 
dziś zwyciężyły, polega m.in. na tym, że 
mogą być zaimplementowane i powie-
lone w wielu szkołach i przestrzeniach 
miejskich. Zaproponowane rozwiąza-
nia są uniwersalne, a najistotniejsza jest 
ich kompleksowość. Uwzględniają one 
zarówno aspekty przyrodnicze, wodne,  
w tym retencję, bioróżnorodność, zago-
spodarowanie odpadów, ochronę powie-

trza, ochronę przed hałasem, wykorzy-
stanie odnawialnych źródeł energii jak i 
miejscowe uwarunkowania oraz potrzeby 
społeczności lokalnych użytkowników. 
To dojrzałe i zarazem innowacyjne pomy-
sły, które warto zrealizować na szerszą 
skalę – mówił podczas finału konkursu 
przewodniczący Komisji Konkursowej 
Artur Lorkowski, wiceprezes NFOŚiGW. 

Uczennice zaangażowane w powsta-
nie projektu „Szkoła z klimatem” to: 
Martyna Bacia, Klaudia Olszyczka, Kata-
rzyna Porada, Małgorzata Tunkiewicz, 
Alicja Sikora, Magdalena Wszelaka, Oli-
wia Gwizd, Marlena Kwak, Anna Her-
dzin, Natalia Flak. Nauczyciele-kon-
sultanci, którzy otoczyli mentoringiem 
grupę projektową to: Przemysław Lis, 
Mariola Kubica, Tomasz Musiał i Krzysz-
tof Koźmiński.

Grzegorz Podżorny

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących i 

Technicznych  
z Wojkowic zwyciężył w 

I edycji ogólnopolskiego 
konkursu Narodowego 

Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 

Wodnej „Szkoła z 
klimatem”. Nagroda 

główna to 100 tys. zł na 
realizację ekologicznego 

pomysłu uczniów.

Ponad 31 tys. 
wniosków  

w drugiej edycji 
programu 

„Moja Woda”

W ramach drugiej edycji rzą-
dowego programu „Moja 
Woda” zarejestrowano 

ponad 31 tysięcy elektronicznych wnio-
sków o dofinansowanie przydomowych 
instalacji retencyjnych na łączną kwotę 
160 mln zł. Ostateczna suma wynikającą 
z wniosków złożonych w wersji papiero-
wej będzie znana wpołowie lipca.

– Budżet drugiej edycji został 
wyczerpany w ciągu niespełna trzech 

miesięcy. To pokazuje, jak duże są 
potrzeby i zrozumienie problemu walki z 
suszą – ocenił minister klimatu i środo-
wiska Michał Kurtyka. Wskazał, że dzięki 
programowi uda się na prywatnych 
posesjach zatrzymać 2 mln metrów 
sześciennych wody rocznie.

Program „Moja Woda” ma na celu 
ochronę zasobów wodnych oraz mini-
malizację zjawiska suszy w Polsce. 
Ma temu służyć zwiększenie poziomu 

retencji na terenie posesji przy jedno-
rodzinnych budynkach mieszkalnych 
i wykorzystywanie zgromadzonych 
wód opadowych oraz roztopowych 
do utrzymania przydomowej zie-
leni i zbiorników wodnych. Instala-
cje zrealizowane w ramach pro-
gramu „Moja Woda” zmniejszają tym 
samym zapotrzebowanie na wodę  
z sieci wodociągowej.

PG

W konkursie 
„Szkoła z 
klimatem” 
zwyciężyły 
uczennice  
z Wojkowic
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Po śmierci

 MAMY 
naszemu Koledze

 Eugeniuszowi Kotasowi 
słowa otuchy i wsparcia 

przekazują 
koleżanki i koledzy  

z Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego  
NSZZ „Solidarność” 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o odejściu 

MAMY 
naszego Kolego Eugeniusza Kotasa

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia

W imieniu
Prezydium Zarządu Regionu

Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”

przewodniczący
Dominik Kolorz

Najserdeczniejsze wyrazy współczucia  
dla naszej Koleżanki

 Jadwigi Kusak-Ogrodzkiej
z powodu śmierci

MĘŻA
składa  

Alfred Bujara 
przewodniczący Krajowego Sekretariatu  

Banków, Handlu i Ubezpieczeń  
NSZZ „Solidarność”

Ćwierćwiecze „Solidarności” 
w chorzowskim oddziale ZUS 

O rganizacja związkowa „Solidarności”  
w chorzowskim oddziale Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych ma już 25 lat. Komi-
sja powstała pod koniec maja 1996 roku.  
– W ZUS działał wówczas tylko jeden 

związek zawodowy, ale nie spełniał naszych oczekiwań, 
dlatego założyliśmy „Solidarność” – mówi Damian Eks-
terowicz, który od początku pełni funkcję przewodni-
czącego tej organizacji.

– To był bardzo trudny czas. Pracownicy byli inwigilo-
wani i zastraszani przez pracodawcę, musieli się tłuma-
czyć nawet z tego, że z nami rozmawiają. Część osób nie 
wytrzymała tej presji, ale inni nam zaufali i zapisali się do 
„S” – podkreśla Damian Eksterowicz.

Związkowcom udało się nawiązać współpracę z orga-
nizacjami „S” z innych oddziałów ZUS i doprowadzić do 
powstania struktur krajowych związku. – Budowaliśmy 
„Solidarność” nie tylko w Chorzowie, ale w całym ZUS. 
Stworzyliśmy pewną siłę, dzięki czemu mieliśmy wpływ 
m.in. na zapisy ustawy, która w 1999 roku zreformowała 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych – dodaje Damian Eks-
terowicz. Jednym z pierwszych działań podjętych przez 
„Solidarność” było wypracowanie regulaminów pracy 
i wynagradzania, na bazie których powstał Zakładowy 
Układ Zbiorowy Pracy. 

Przewodniczący przyznaje, że w tej chwili pracow-
nicy ZUS nie mają zbyt wielu powodów do świętowania. 
Ostatni rok był dla nich szczególnie trudny, ze względu na 

dużą liczbę dodatkowych zadań związanych z pandemią 
koronawirusa, m.in. obsługę kolejnych tarcz antykryzyso-
wych.W 2020 roku w ZUS wypracowano 1,5 mln nadgo-
dzin. Sukcesem „Solidarności” w tym trudnym czasie było 
doprowadzenie do podwyżek wynagrodzeń wynoszących 
średnio 350 zł na etat. 

W jego ocenie jednym z największych problemów pra-
cownikow ZUS jest rosnąca liczba obowiązków, nie tylko 
wynikających z pandemii. Od 1 lipca tego roku ZUS przej-
muje całkowicie obsługę programu 300 plus, a od nowego 
roku planuje obsługę programu 500 plus. – To przyniesie 
setki milionów oszczędności dla budżetu państwa, ale 
obawiamy się, że nowe zadania nie przełożą się na wzrost 
wynagrodzeń pracowników – mówi związkowiec.

Równocześnie kurczy się załoga. W ramach prowa-
dzonej od 2019 roku restrukturyzacji zatrudnienia ZUS 
zamierza się pozbyć do 2023 roku kilku tysięcy ludzi.  
– Pracownicy narzekają, że coraz gorzej im się pracuje.  
W ostatnich dniach przeprowadziliśmy ankietę dotyczącą 
warunków pracy w Zakładzie. Zdecydowana większość 
ankietowanych nie poleciłaby pracy w ZUS znajomym, 
a żaden nie nominowałby Zakładu do konkursu „Praco-
dawca Przyjazny Pracownikom”. Dlatego tym bardziej 
należą się gorące podziękowania wszystkim członkom 
„Solidarności” za ich determinację i wierność ideałom 
związku – podkreśla Damian Eksterowicz.

W ZUS zatrudnionych jest ok. 44 tys. osób.
Aga

26 czerwca w Panteonie Wielkich Pola-
ków w Świątyni Opatrzności Bożej w War-
szawie uroczyście odsłonięto i poświęcono 
replikę tablicy upamiętniającej najdłuższy 
strajk stanu wojennego, który górnicy 
prowadzili pod ziemią w grudniu 1981 roku 
w kopalni Piast.

NYG

Foto: TŚD

Tablica z Piasta

Funkcjonariusze i pracownicy policji zrze-
szeni w „S” mocno angażują się w działal-
ność charytatywną na rzecz dzieci.  
- Na początku czerwca przekazaliśmy kilku-
dziesiąt voucherów do Legendii podopiecz-
nym Domu Dziecka w Bytomiu, Specjalnego 
Ośrodka Szkolono-Wychowawczego w Zie-
mięcicach oraz uczniom Szkoły Podstawo-
wej z oddziałami integracyjnymi w Zabrzu 
- mówi Mirosław Soboń, szef NSZZ „Solidar-
ność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji 
w naszym regionie. Podkreśla, że nie jest to 
jednorazowa akcja. W sumie związkowcy 
ufundowali już blisko 200 voucherów dla 
podpiecznych tego typu placówek i planują 
kontynuować akcję.

NYG

Pomagają dzieciom

Foto: TŚD
Foto: TŚD

Pożegnania
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W szyscy mamy świa-
domość, że strajk jest 
rozwiązaniem osta-
tecznym. Nie strajk jest 
naszym celem, ale pod-

wyżki płac. Mamy nadzieję, że wynik refe-
rendum uświadomi pracodawcy poziom 
niezadowolenia wśród załogi i skłoni go do 
podjęcia dialogu oraz zawarcia porozumie-
nia bez dalszej eskalacji sporu – powiedział 
Marcin Zabochnicki, przewodniczący 
„Solidarności” w Henkel Polska.

Głosowanie rozpoczęło się 1 czerwca 
i trwało prawie trzy tygodnie, do 18 
czerwca. 23 czerwca strona związkowa 
przekazała ostateczny protokół z głoso-
wania pracodawcy. – Ze względu na to, 
że zakłady Henkla są rozsiane po całym 
kraju, organizacja i przeprowadzenie refe-
rendum było dla nas sporym wyzwaniem 
logistycznym, ale udało się. Mimo prób 
dezinformacji pracowników przez przeło-
żonych, wywierania presji na załogę, aby 
nie brać udziału w głosowaniu, bez trudu 

przekroczyliśmy wymagany próg fre-
kwencyjny. To, oprócz faktu, że większość 
głosowała za strajkiem, dodatkowy dowód 
na to, jak pracownicy naszej firmy są zde-
terminowani, by walczyć o podwyżki  
– podkreśla Marcin Zabochnicki.

 „Solidarność” wszczęła spór zbio-
rowy z pracodawcą w lutym zeszłego 
roku. Domaga się podwyższenia stawek 
godzinowych o 4 zł brutto dla pracowni-
ków produkcyjnych, a dla pozostałych 
zatrudnionych wzrostu miesięcznych 

wynagrodzeń o 672 zł brutto. Prowa-
dzone do tej pory negocjacje zakończyły 
się fiaskiem. Dlatego strona związkowa 
zdecydowała o zorganizowaniu referen-
dum strajkowego.

Henkel to globalna firma produkująca 
środki czystości, kosmetyki i kleje. W Pol-
sce posiada 5 zakładów produkcyjnych 
oraz rozbudowaną sieć dystrybucji. Łącz-
nie w fabrykach i w sprzedaży zatrudnio-
nych jest ponad 1000 osób.

NY

W zakładach koncernu Henkel 
większość pracowników poparła strajk
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Marcin Niesyto i Arkadiusz Lorke 
z „Solidarności” oraz Jacek 
Murawski i Jacek Słoma z OPZZ 

będą reprezentowali polskich pracow-
ników Alstomu w europejskich struktu-
rach koncernu. Wskazanie wspólnych 
przedstawicieli do Europejskiej Rady 
Zakładowej to inicjatywa „Solidarności”. 

20 maja wszystkie związki działające 
w zakładach Alstomu w Polsce podpisały 
porozumienie w tej sprawie. – Poprzez ERZ 
nasi reprezentanci będą mieli możliwość 
kontaktowania się z zarządem central-
nym, który ma swoją siedzibę w Paryżu i 

pozyskiwania kluczowych informacji doty-
czących przyszłości firmy i pracowników 
– mówi Karol Pluszczyk, przewodniczący 
„Solidarności” w Alstom Konstal w Cho-
rzowie. Jak podkreśla, zgodnie z ustawą 
o Europejskich Radach Zakładowych, jeśli 
wszystkie organizacje związkowe dzia-
łające w danej firmie wskażą wspólnych 
przedstawicieli do ERZ, wówczas nie ma 
obowiązku organizowania wyborów.

Powołanie wspólnej reprezentacji 
związkowej do europejskich struktur kon-
cernu ma związek z połączeniem Alstomu 
i Bombardiera. Proces ten zakończył się 

w styczniu tego roku, a w jego wyniku 
powstał jeden z największych świato-
wych producentów taboru szynowego. 
Fuzja wzbudziła niepokój pracowników z 
obydwu firm, z którymi nie rozmawiano 
o planach dotyczących poszczególnych 
zakładów wchodzących w skład nowego 
podmiotu.

W polskich spółkach należących do 
nowego koncernu zatrudnionych jest 
ponad 3 tys. osób, a tysiąc kolejnych 
świadczy pracę za pośrednictwem firm 
zewnętrznych.

Aga

Związkowcy 
z Alstomu 

wybrali 
wspólną 

reprezentację 
do ERZ

Pracownicy polskich 
zakładów koncernu 

Henkel są gotowi  
na strajk. Blisko 97 proc. 

uczestników referendum 
strajkowego poparło tę 

formę protestu  w walce 
o podwyżki płac. 


