
 
 
 

 
 
 

Katowice, 20 maja 2015 roku 

 

 

Szanowna Pani 

EWA KOPACZ 

PREZES RADY MINISTRÓW 

 

 

W styczniu tego roku zapowiedziała Pani Premier powstanie tzw. Programu dla Śląska. 

Deklarowała Pani, że zostanie on przedstawiony w marcu. Porozumienie zawarte 17 stycznia 

2015 roku w Katowicach pomiędzy reprezentantami strony rządowej z Międzyzwiązkowym 

Komitetem Protestacyjno-Strajkowym przewiduje, że „program reindustrializacji Śląska 

i Małopolski opracowywany przy udziale strony społecznej i strony samorządowej przez 

powołany zespół rządowy”. Dotychczas odbyło się tylko jedno plenarne spotkanie stron  

o charakterze konsultacyjnym, podczas którego zapowiedziano powołanie kilku zespołów 

tematycznych, które będą pracować nad treścią programu. Było to na początku lutego.  

Od tego czasu nie otrzymaliśmy ani zaproszenia do udziału w pracach tych zespołów, ani nawet 

informacji na temat przebiegu prac nad programem. Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa  

Rady Ministrów, odpowiedzialny za koordynację prac nad tym dokumentem, nie odpowiada  

na nasze wnioski o informacje w tej sprawie. Odbieramy to jako wyraz aroganckiego 

traktowania strony społecznej przez urzędnika KPRM. 

 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność domaga się respektowania 

i realizacji zapisów porozumienia o współpracy strony rządowej ze stroną związkową 

i samorządową przy tworzeniu Programu dla Śląska. Liczymy też, że deklaracje Pani Premier 

dotyczące szybkiego tempa prac nad programem zostaną urzeczywistnione. W styczniu  

Pani Premier w publicznych wypowiedziach zapewniała, że niezależnie od tego, iż rok 2015 

jest rokiem wyborczym, kierowany przez Panią rząd nie będzie uciekał od rozwiązywania 

trudnych problemów. Tymczasem postępowanie strony rządowej w sprawie Programu  

dla Śląska tym zapewnieniom przeczy. 

 



 Kilka miesięcy temu reprezentanci strony społecznej mieli podstawy, aby liczyć,  

że zapowiedź stworzenia Programu dla Śląska nie podzieli losu wielu innych wcześniejszych 

deklaracji i zapowiedzi składanych przez rząd Pani poprzednika. Teraz, w połowie maja, coraz 

bardziej prawdopodobne wydaje się, że Program dla Śląska trafi do pokaźnego zbioru pustych 

obietnic koalicji PO-PSL. Coraz trudniej oprzeć się wrażeniu, że gospodarka, reindustrializacja, 

przyszłość Śląska i jego mieszkańców, wbrew pięknym deklaracjom, nie mają dla rządzących 

żadnego znaczenia, że Śląsk i jego mieszkańcy po raz kolejny zostali przez rząd potraktowani  

w sposób lekceważący.  

 Przypominamy rządowi, że nie można tworzyć Programu dla Śląska bez Śląska. 

Dobitnie pokazał to styczeń 2015 roku, gdy władze centralne usiłowały wdrożyć  

program restrukturyzacji górnictwa przygotowany bez konsultacji ze stroną związkową 

i samorządowcami ze Śląska. Społeczność całego regionu słusznie oceniła to jako przejaw 

niebywałej arogancji decydentów i ich oderwania od rzeczywistości. Jest zdumiewające,  

że strona rządowa po raz kolejny popełnia ten sam błąd, który doprowadził do fali strajków  

i protestów społecznych na Śląsku na początku roku. 

w imieniu Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność 


