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Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność, pomny obietnic przedwyborczych
składanych przez Prawo i Sprawiedliwość mieszkańcom Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, z rosnącym
zniecierpliwieniem, rozczarowaniem i zaniepokojeniem obserwuje postawę reprezentantów rządów wobec
kluczowych problemów gospodarczych i społecznych naszego regionu, Pragniemy przypomnieć, że m.in.
dzięki wysiłkom NSZZ Solidarność, którego postulaty stały się częścią wyborczych zapowiedzi PiS, to
ugrupowanie wygrało wybory parlamentarne w województwie śląskim, regionie, w którym wcześniej
zwycięstw wyborczych nie odnosiło, Spora grupa wyborców uwierzyła, że rząd PiS będzie realizował te
działania, o które od długiego czasu dopomina się śląsko-dąbrowska So|idarność wspólnie z innymi
partnerami społecznymi. Tymczasem spotyka nas coraz więcej rozczarowań, coraz częściej odnosimy
wrażenie, że mamy do czynienia raczej z pozorowaniem działań, niż z faktyczną próbą rozwiązywania
wskazywanych przez nas problemów.

Jednym z najważniejszych przykładów takiego postępowania jest kwestia systemowych rozwiązań
dla przemysłu energochłonnego. Propozycje takich rozwiązań zostały sformułowane przez Wojewódzką
Radę Dialogu Społecznego w Katowicach i przyjęte w formie uchwały przez partnerów społecznych na forum
krajowym - w Radzie Dialogu Społecznego - w kwietniu ubiegłego roku. Do dziś jedynie znikoma część tej
uchwały została wykonana. Taka postawa rządu została przyjęta krytycznie i przez stronę społeczną, i przez
pracodawców branży hutniczej, stalowej oraz innych gałęzi przemysłu energochłonnego, które stanowią
fundamenty gospodarki naszego regionu, Do tego wszystkiego dochodzą zaniedbania na poziomie polityki
wewnątrz unijnej. Rząd zlekceważył sprawę nowelizacji dyrektywy, dotyczącej handlu emisjami EU ETS.

Całkowitą zaś indolencją w tej kwestii wykazało się Ministerstwo Środowiska. Zmieniane obecnie zapisy
dyrektywy stanowią ogromne zagrożenie dla sektora energochłonnego iwpisują się w katastrofalny dla
Polski scenariusz całkowitej dekarbonizacji naszej gospodarki. Jedyna możliwość zapobieżenia spełnieniu się
tego scenariusza jest w rękach Pani Premier,

Drugim, bardzo istotnym przykładem rozmijania się zapówiedzi przedwyborcżych z rzeczywistymi
działaniami jest postawa rządu wobec górnictwa. Chcemy przy tym wyraźnie podkreślić, iż doceniamy fakt,
że kierowany przez Panią Premier rząd skutecznie podjąłsię realizacji porozumienia zawartego przez stronę
społeczną z poprzednią ekipą rządzącą. Sektor górnictwa węgla kamiennego w momencie obejmowania
rządów przez PiS był na skraju bankructwa. Na szczęście ekipie rządzącej Pani Premier udało się
przeprowadzić działania, które pozwoliły na zażegnanie widma upadłości.
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Niemniej chyba wszyscy mamy świadomość, że były to doraźne działania naprawcze. Górnictwo pilnie
potrzebuje rozwiązań systemowych i działań strategicznych. Nasza ocena postępowania rządu w tym
obszarze jest bardzo krytyczna, a decyzje zmierzające do likwidacji kopalń uważamy za irracjonalne,
szkodliwe i całkowicie nie do zaakceptowania przez NSZZ Solidarność. Niską ocenę postępowanie rządu w
tej sprawie pogłębia fakt, że wciąż nie została opracowana strategia dla branży, czyli koncepcja
funkcjonowania sektora węgla kamiennego w wieloletniej perspektywie. Ponadto dodatkowym problemem
dla branży mogą się stać proponowane przezrząd oraz samorządy metody obniżania niskiejemisji (uchwały
antysmogowe),

Kolejna niezwykle ważna kwestia to przyjęte 1,4 września przez WRDS w Katowicach
i rekomendowane rządowi ,,Porozumienie na rzecz zintegrowanej polityki zrównoważonego rozwoju
województwa śląskiego". To długo oczekiwany program odbudowy i rozwoju Śląska sporządzony przez
mieszkańców Śląska. Usłyszeliśmy szereg deklaracji i zapewnień o jego rychłym wdrożeniu, i o tym, że stanie
się on częścią rządowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju dla całego kraju. Niestety, prace nad tym
wdrożeniem przebiegają bardzo wolno i mamy poważne obawy, że nadzieje, jakie wzbudziły rozwiązania
zawarte w tym dokumencie i wysiłki lokalnej społeczności, która ten program dla Śląska tworzyła, mogą
zostać zniweczone przez opieszałe postępowanie strony rządowej.

Doceniając prospołeczne reformy rządu Pani Premier] w tym szczególnie obniżenie wieku
emerytalnego, program ,,Rodzina 500 plus" czy decyzje, dotyczące wzrostu minimalnego wynagrodzenia za
pracę, nie możemy pomijać zaniechań w tych segmentach gospodarki, które stanowią o poziomie życia
mieszkańców Śląska i o szansach na rozwój naszego regionu. Z zadowoleniem odnotowaliśmy fakt, że
poziom dialogu społecznego w województwie śląskim znacząco się poprawił w stosunku do czasów rządów
koalicji PO-PSL. Niemniej nie jest to poziom, jakiego oczekujemy, Zbyt często celem rozmów nie jest
rozwiązanie problemów, lecz sama rozmowa. Ponadto coraz częściej obserwujemy u reprezentantów strony
rządowej przejawy arogancji, którą charakteryzowalisię przedstawiciele poprzedniej ekipy rządzącej.

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność, bacznie obserwując efekty prac rządu PiS
pod Pani kierownictwem, pozytywnie ocenia energię i zaangażowanie Pani Premier w rozwiązywanie
najważniejszych problemów społecznych i gospodarczych naszego kraju. Cieszymy się, że część ważnych
postulatów NSZZ Solidarność stała się wyznacznikami kierunków działań ekipy Pani Premier. Jednocześnie
pragniemy dać wyraz przekonaniu, że troska o sprawy społeczne i o przyszłość gospodarczą Śląska łączy nas
szczególnie. Nie chcemy, aby problemy naszego regionu były wykorzystywane do politycznych gier
i medialnych igrzysk. Nie możemy jednak bezkrytycznie podchodzić do nieracjonalnych decyzji kierownictw
częŚci podległych Pani Premier resortów. Z calą mocą podkreślamy, że NSZZ Solidarność jest niezależnym,
samorządnym związkiem zawodowym. Choć znaczna część członków naszej organizacji poparła
przedwyborcze zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości i sympatyzuje z tym ugrupowaniem, nie oznacza to, że
NSZZ Solidarność będzie pełnił rolę partyjnej komórki, swego rodzaju związkowego zaplecza rządu. Tak nie
było, nie jest i nie będzie, nawet w przypadku ekipy rządzącej, z której przedstawicie|ami łączą nas
nieukrywana przecież sympatia, wspólne korzenie oraz podobne poglądy społeczno-gospodarcze
i polityczne.

Chcemy wspólnie realizować dobre, konstruktywne rozwiązania z korzyścią dla naszej, regionalnej
społecznoŚci i z pożytkiem dla całego kraju. Dlatego nasze stanowisko nie ma formy listu otwartego.
Kierujemy je bezpośrednio do Prezes Rady Ministrów, wnioskując, aby Pani Premier na czele delegacji
rządowej podjęła pilne rozmowy ze stroną społeczną w sprawie wyżej wymienionych problemów,
a w szczególnoŚci sytuacji branży energochłonnej, nowelizacji systemu EU ETS, koncepcji funkcjonowania
górnictwa węgla kamiennego oraz w sprawie jak najszybszego wdrożenia programu dla Śląska.
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