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N a razie „Polski Ład” wielu 
kojarzy się raczej z „Pol-
skim Bałaganem”. Pełno w 
nim pułapek, niejasnych 
przepisów. Niejasnych nie 

tylko dla przeciętnego obywatela, ale 
też wykwalifikowanych księgowych. 
Pracujący w zawodach, w których pen-
sje są wypłacane „z góry”, skarżą się, że 
już boleśnie odczuli w portfelach zmian 
w systemie podatkowym. Na koniec 
miesiąca podobne odczucia może mieć 
znacznie szersza grupa podatników. 

W poniższym tekście spróbujemy 
pokrótce opisać najważniejsze elementy 
„Polskiego Ładu”. 

Najistotniejsze zmiany w podatku  
dochodowym od osób fizycznych  
od 2022 roku to:
• podwyższenie kwoty wolnej od 

podatku dochodowego od osób 
fizycznych do 30 tys. zł,

• podwyższenie do 120 tys. zł kwoty, po 
przekroczeniu której ma zastosowa-
nie stawka podatku dochodowego od 
osób fizycznych w wysokości 32 proc.,

• likwidacja prawa do odliczenia kwoty 
składki na ubezpieczenie zdrowotne 
od kwoty należnego podatku docho-
dowego od osób fizycznych,

• wprowadzenie ulgi dla klasy średniej,
• zastąpienie prawa podatnika będą-

cego osobą samotnie wychowującą 

dziecko (dzieci) do wspólnego opo-
datkowania z dzieckiem, możliwo-
ścią odliczenia od podatku przez taką 
osobę kwoty 1500 zł,

• rozszerzenie katalogu zwolnień 
od podatku dochodowego od osób 
fizycznych o określone przychody, w 
tym tzw. ulga za powrót do Polski z 
emigracji zarobkowej, ulga dla rodzi-
ców wychowujących co najmniej 
czworo dzieci, czy zerowy PIT dla 
pracujących seniorów.

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku 
dochodowego od osób fizycznych
Kwota wolna od podatku wynosi od 2022 
roku 30 tys. zł, czyli niezależnie od tego, 
kto ile zarabia, zapłaci podatek wyłącznie 
od nadwyżki ponad 30 tys. zł rocznie.

Kwota wolna jest stosowana przy obli-
czaniu zaliczek na podatek dochodowy 
poprzez odliczenie od podatku kwoty w 
wysokości 1/12 kwoty zmniejszającej poda-
tek 17 proc. z 30 tys. zł to 5100 zł. 1/12 z 
kwoty 5100 zł, to 425 zł miesięcznie. Trzeba 
pamiętać, że kwota wolna od podatku 
to pojęcie, które odnosi się do dochodu. 
Kwota wolna od podatku jest stosowana 
w stosunku do wszystkich pracowników, 
nie tylko tych najmniej zarabiających.

Zmiany w progach podatkowych
Do tej pory pierwszy próg podatkowy, 
wynoszący 17 proc. dotyczył osób 

fizycznych, których roczny dochód 
nie przekraczał 85 528 zł. Po prze-
kroczeniu tej sumy podatnik wpa-
dał w drugi próg wynoszący 32 proc. 
Obecnie podstawa opodatkowania 
została podniesiona do kwoty 120 tys. 
zł rocznie. Osoba miesząca się w tym 
limicie zapłaci 17 proc. podatku. Dla 
osób, których dochód roczny prze-
kroczy 120 tys. zł podatek wynie-
sie 15,3 tys. zł 32 proc. nadwyżki  
ponad 120 tys. zł.

Pracownik może złożyć u praco-
dawcy oświadczenie, że zamierza opo-
datkować dochody wspólnie z mał-
żonkiem, wówczas pracodawca będzie 
pobierał w ciągu roku zaliczki na poda-
tek dochodowy od osób fizycznych w 
wysokości 17 proc.

Likwidacja prawa do odliczenia od 
podatku składek na ubezpieczenie  
zdrowotne 
Osoby zatrudnione na podstawie 
umowę o pracę nadal będą płacić 
składkę zdrowotną w wysokości 9 
proc. podstawy jej wymiaru. Jednak 
zapisy „Polskiego Ładu” nie pozwa-
lają już na odliczenie od podatku 7,75 
proc. liczonych od podstawy wymiaru 
składki. W celu złagodzenia skutków 
zmian w rozliczaniu składki zdro-
wotnej wprowadzono tzw. „ulgę dla  
klasy średniej”.

Ulga dla klasy średniej
Ulgą dla klasy średniej zostali objęci mię-
dzy innymi pracownicy, których roczne 
przychody wynoszą od 68 412 zł do 133 
692 zł, czyli zarabiają od 5701 zł do 11 141 zł  
brutto miesięcznie.

Ulgą nie zostały objęte między innymi 
przychody z umów zleceń, umów o 
dzieło, a także emerytury oraz przychody 
z zasiłków z ubezpieczeń społecznych 
takich jak zasiłek chorobowy,czy zasiłek 
macierzyński.

Ulga jest stosowana z mocy prawa, 
czyli automatycznie. Pracownik nie musi 
składać żadnego wniosku. Niemniej część 
ekspertów sugerowała, aby w przypadku 
podatnika, który przewiduje, że w rozli-
czeniu rocznym ulga może mu nie przy-
sługiwać, rozważyć złożenie wniosku o 
niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi 
dla klasy średniej. Chodziło o to, żeby nie 
być zmuszonym do dopłaty podatku na 
koniec roku. 7 stycznia resort finansów 
wydał rozporządzenie, które całą tę ope-
racją może czynić bezcelową. Sprawa jest 
rozwojowa, więc z pewnością do kwestii 
„ulgi dla klasy średniej” jeszcze wrócimy.

W kolejnych wydaniach TŚD i na stronie 
internetowej śląsko-dąbrowskiej „Solidar-
ności” solidarnosckatowice.pl postaramy w 
najbliższym czasie publikować odpowiedzi, 
na najczęściej padające pytania i wątpliwości 
dotyczące „Polskiego Ładu”.

Oprac. NY

Ład, który wymaga uporządkowania

Z jednej strony wysoka inflacja, z drugiej zmiany w systemie podatkowym pod nazwą „Polski Ład”, 
pogłębiają obawy o stan naszych domowych budżetów. Ta, jak zapowiadał rząd, największa reforma 

obniżająca podatki i tworząca solidarny system podatkowy, jest naprędce naprawiana. 
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Przyspieszenie prac nad wdrażaniem kluczowych zapisów umowy 
społecznej w sprawie transformacji górnictwa i województwa 
śląskiego oraz dołączenie przedstawicieli strony związkowej do 
udziału w procesie notyfikacji umowy w Unii Europejskiej. To jedne z 
najważniejszych ustaleń, jakie zapadły 24 stycznia podczas spotkania 
reprezentantów związków zawodowych z przedstawicielami rządu  
w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie.

W 
bardzo ostry spo-
sób omówiliśmy 
sobie stan realizacji 
umowy społecz-
nej podpisanej w 

zeszłym roku – powiedział po zakoń-
czeniu rozmów Dominik Kolorz, szef 
śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”. Jak 
zaznaczał przed spotkaniem, w ocenie 
przedstawicieli strony społecznej od 
maja zrealizowano praktycznie tylko 
jeden element umowy, w ramach 
nowelizacji ustawy górniczej, czyli 
pakiet osłon socjalnych. – Natomiast 
wszystkie pozostałe kwestie, w naszej 
ocenie są głęboko w lesie – dodał.

Podczas rozmów zapadły ustale-
nia dotyczące przyspieszenia działań 
mających na celu wdrożenie zapisów 
umowy społecznej. Przede wszyst-
kim strony ustaliły, że zwiększone 
zostanie tempo prac na projektem 
ustawy o Funduszu Transformacji 
Śląska, która jest jednym z kluczo-
wych aktów prawnych niezbęd-
nych do zapewnienia finansowania 
całego procesu transformacyjnego. – 
Zgodnie z deklaracją pana premiera 
Sasina, ma on za tydzień stanąć na 
Komitecie Ekonomicznym Rady 
Ministrów. Ustaliliśmy też, że przy-
spieszenia wymagają wszystkie inwe-
stycje w niskoemisyjne technologie 
węglowe. Strona rządowa wreszcie 
zgodziła się na to, aby przedstawiciel 
strony związkowej brał udział w pro-
cesie notyfikacyjnym w Unii Euro-
pejskiej. Taki przedstawiciel został 
dzisiaj wytypowany – powiedział 
Dominik Kolorz.

– Doszliśmy też do wniosku, że 
musimy się cyklicznie spotykać, 
aby renegocjować pewne elementy 
umowy, szczególnie te elementy 
kosztowe, te dotyczące planów 
operacyjnych, bo wiecie Państwo 
doskonale że inflacja spowodowała 
to, że zdrożało wszystko – powiedział 
dziennikarzom po zakończeniu roz-
mów szef śląsko-dąbrowskiej „S”.

Podkreślił, że jednym z bardzo 
istotnych efektów rozmów 24 stycz-
nia jest uzyskanie zapewnienia ze 
strony reprezentantów rządu, iż 
wniosek notyfikacyjny zostanie 
przedstawiony stronie społecznej w 
dokładnie takim samym terminie, w 
jakim zostanie przekazany Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów, a podstawą tego wniosku będą 
założenia umowy społecznej szcze-
gólnie te dotyczące osi czasu. – Czyli 
na dzisiaj nie będzie żadnego innego 
wniosku z żadną inną, ostateczną 
datą zamknięcia kopalni niż rok 2049 
wynikający z umowy – powiedział 
Dominik Kolorz. Kwestia ewentu-
alnych zmian na ustalonej w umo-
wie społecznej osi czasu budziła w 
ostatnich tygodniach spore emocje 
wśród załóg kopalń, bo pojawiła się 
informacja, że rozpatrywane są sce-
nariusze alternatywne zakładające 
znaczne skrócenie uzgodnionych 
terminów zakończenia wydobycia 
w poszczególnych kopalniach.

Jak zaznaczył szef śląsko-dąbrow-
skiej „S”, podczas spotkania sporo 
czasu poświęcono tematowi zagro-
żeń, jakie niesie unijna polityka kli-

matyczna dla polskiej gospodarki  
i dla polskiego społeczeństwa. – Bar-
dzo mocno wyartykułowaliśmy, że to 
wszystko, czego my obawialiśmy się 
jako strona społeczna w kontekście 
polityki klimatycznej, to już się stało. 
Niestety żadne rządy nie słuchały 
naszych argumentów od 15 lat i dzisiaj 
mamy to, co mamy, że przysłowiowy 
chleb będziemy musieli kupować na 
kromki – dodał przewodniczący.

W spotkaniu z przedstawicielami 
związków zawodowych, sygnatariu-
szy umowy społecznej z maja 2021 
roku obok wicepremiera i szefa Mini-
sterstwa Aktywów Państwowych 
Jacka Sasina, uczestniczyli też Grze-
gorz Puda, minister funduszy i poli-
tyki regionalnej, Krzysztof Kubów, 
szefa Gabinetu Politycznego Prezesa 
Rady Ministrów oraz pełnomocnik 
rządu ds. strategicznej infrastruk-
tury energetycznej Piotr Naimski 
oraz reprezentant oraz reprezentanci 
resortów: klimatu i środowiska oraz 
rozwoju i technologii.

Następne spotkanie stron zapla-
nowano na 10 lutego.

Spotkanie 24 stycznia to efekt 
ultimatum, jakie 13 stycznia stronie 
rządowej postawił Międzyzwiąz-
kowy Komitet Protestacyjno-Strajko-
wego Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, 
żądając natychmiastowego podjęcia 
rozmów dotyczących wypełnienia 
zapisów umowy społecznej i grożąc 
rozpoczęciem radykalnych akcji pro-
testacyjnych.

Grzegorz Podżorny,
Łukasz Karczmarzyk

Foto: TŚD
Związki zawodowe działające w 

Polskiej Grupie Górniczej podpi-
sały 14 stycznia porozumienie 

w sprawie rekompensat za pracę w 
dni wolne oraz w sprawie średniego 
wynagrodzenia w spółce. – Wszystkie 
nasze postulaty zostały spełnione, co 
oznacza zakończenie sporu zbioro-
wego – powiedział Bogusław Hutek, 
przewodniczący górniczej „Solidar-
ności” i szef związku w PGG. Odwo-
łana została także zapowiadana na 
17 stycznia bezterminowa blokada 
transportów węgla dla energetyki.

– Rekompensata dla załóg kopalń 
PGG za soboty i niedziele przepraco-
wane od września do grudnia zeszłego 
roku zostaną wypłacone 1 marca 2022 
roku. Wyniosą one odpowiednio 1600 zł 
brutto dla pracowników dołowych, 1350 
brutto zł do zatrudnionych na prze-
róbce i 1100 brutto dla pracowników 
powierzchni – poinformował Bogusław 
Hutek. Spełniony został też postulat 
strony związkowej dotyczący wzrostu 
średniego bazowego wynagrodzenia  
w spółce do kwoty 8200 zł brutto.

– Porozumienie kończące spór  
w PGG i odwołanie blokady torów 
nie oznacza końca protestu w naszej 
branży. W związku z oświadczeniem 
Międzyzwiązkowego Komitetu Prote-
stacyjno-Strajkowego Regionu Ślą-
sko-Dąbrowskiego dotyczącym braku 
realizacji umowy społecznej w sprawie 
transformacji górnictwa i wojewódz-
twa śląskiego, organizacje związkowe 
ze wszystkich spółek węglowych są w 
gotowości do przystąpienia do rady-
kalnych akcji protestacyjnych zapowia-
danych przez MKPS – dodał przewodni-
czący górniczej „Solidarności”.

Spór zbiorowy w Polskiej Grupie 
Górniczej trwał od 14 grudnia 2021 roku. 
Strona związkowa domagała się wypła-
cenia górnikom z PGG rekompensaty za 
przepracowane od września do grud-
nia weekendy. Z powodu trwającego w 
całej Europie kryzysu energetycznego, 
górnicy pracują w nadgodzinach i w 
weekendy, ale nie otrzymywali za to 
należnego wynagrodzenia. Kolejne 
żądanie w sporze dotyczyło wzrostu 
bazowego średniego wynagrodzenia  
w PGG do kwoty 8200 zł brutto.

21 grudnia w spółce ogłoszono 
pogotowie strajkowe. Od 21 do 23 grud-
nia oraz od 4 do 6 stycznia w kopalniach 
spółki prowadzone były akcje protesta-
cyjne polegające na blokadzie wysyłki 
węgla. Blokady dotyczyły wyłącznie 
surowca transportowanego do elek-
trowni. Sprzedaż węgla dla odbiorców 
indywidualnych odbywała się normal-
nie. W dniach 12-13 stycznia kopalniach 
i zakładach PGG przeprowadzono 
referendum strajkowe. Za strajkiem opo-
wiedziało się 99 proc. głosujących przy 
frekwencji sięgającej 58 proc.

NY

Jest 
porozumienie 
w Polskiej 
Grupie 
Górniczej

Rząd obiecuje 
poprawę. Prace  

mają nabrać  
tempa
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T a nowelizacja przywróci set-
kom tysięcy pracowników 
prawo do wolnej od pracy 
niedzieli, czyli, innymi 
słowy, przywróci sens całej 

ustawy, która w ubiegłym roku stała się 
kompletną fikcją. Niemal wszystkie sieci 
handlowe wykorzystały lukę w prawie 
i otworzyły swoje sklepy w niedziele  
– mówi Alfred Bujara, przewodniczący 
Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu 
i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”.

Ustawa uszczelniająca ograniczenie 
handlu w niedziele została uchwalona 
przez Sejm we wrześniu zeszłego roku. 

W październiku podpisał ją prezydent 
Andrzej Duda. Nowelizacja stała się 
konieczna z powodu coraz powszech-
niejszego zjawiska obchodzenia przez 
sieci handlowe ograniczeń w niedziel-
nym handlu. Taką furtkę pozostawił 
zapis w ustawie w zezwalający na han-
del w niedziele placówkom pocztowym. 
Sieci handlowe wprowadziły w swoich 
sklepach usługę nadawania i odbioru 
paczek, dzięki czemu zyskały status 
placówki pocztowej i mogły prowadzić 
działalność w niedziele. Jak podkreśla 
Alfred Bujara, wyjątku dotyczącego pla-
cówek pocztowych nie było w obywatel-

skim projekcie ustawy przygotowanym 
przez „Solidarność”. Został on wprowa-
dzony w trakcie prac parlamentarnych 
nad projektem, mimo sprzeciwu „S”. 

Zgodnie z nowelizacją prowadzić 
działalność w niedziele będą mogły 
tylko te placówki, które wykażą,  
że rzeczywiście zajmują się przede wszyst-
kim świadczeniem usług pocztowych,  
a nie handlem. Przychody z działalności 
pocztowej będą musiały przekroczyć 40 
proc. przychodów netto danej placówki.

Uszczelnienie ustawy o ograni-
czeniu handlu w niedziele to niewąt-
pliwy sukces handlowej „Solidarności”.  

Istnieje jednak obawa, że jest to jedynie 
chwilowe zwycięstwo. – Odbieramy 
wiele sygnałów, że sieci handlowe przy 
pomocy najlepszych kancelarii praw-
nych intensywnie szukają nowych spo-
sobów na omijanie przepisów. To czy im 
się to uda, czy nie zależy przede wszyst-
kim od sprawności państwa polskiego. 
To będzie sprawdzian, czy nasze pań-
stwo jest w stanie egzekwować respek-
towanie przepisów prawa, czy jednak 
zagraniczne korporacje są silniejsze  
i mogą robić w Polsce, co im się podoba 
– podkreśla Bujara. 

Łukasz Karczmarzyk

Od lutego nowe przepisy 
dotyczące handlu w niedziele

1 lutego zacznie 
obowiązywać 

nowelizacja 
uszczelniająca ustawę 
o ograniczeniu handlu 

w niedziele. Jej celem 
jest wyeliminowanie 

możliwości obchodzenia 
przepisów przez sieci 

handlowe. Zmiany 
w prawie to efekt 

starań handlowej 
„Solidarności”. 

Zakładowa Organizacja Związ-
kowa NSZZ „Solidarność” San-
dvik Polska w Katowicach objęła 

zasięgiem swojego działania spółkę 
Sandvik Mining & Rock Solutions w 
Tychach. Do związku zapisała się więk-
szość pracowników tyskiej firmy.

– Od listopada zeszłego roku jeste-
śmy organizacją międzyzakładową  
– informuje Rafał Mikołajczyk, prze-
wodniczący „Solidarności” w Sandvik 
Polska w Katowicach. W jego ocenie 
rozszerzenie działalności „S” na tyski 
zakład jest rozwiązaniem korzystnym 
dla zatrudnionych w nim pracowników. 
Do tej pory w spółce działała tylko rada 
pracowników, która posiada znacz-
nie mniejsze uprawnienia od związku 
zawodowego, np. w kontekście pro-
wadzenia negocjacji z pracodawcą. 
– Dlatego zwrócili się do nas z prośbą o 
objęcie ich naszą działalnością. Jest to 

zapewne związane z coraz trudniejszą 
sytuacją górnictwa i lękiem o miejsca 
pracy. Uznali, że mamy doświadczenie 
w działalności związkowej i jesteśmy 
w stanie przypilnować ich interesów. 
Gdyby założyli osobną organizację, 
byłoby im trudniej przebić się i wypra-
cować dialog z pracodawcą – mówi 
przewodniczący „S” w Sandvik Polska 
w Katowicach.

Związkowcy z Katowic już kilka lat 
temu próbowali zorganizować w „Soli-
darności” pracowników tyskiej spółki. – 
Spotykaliśmy się z nimi, więc nas znali. 
Z drugiej strony, jako przedstawiciel 
pracowników w Europejskiej Radzie 
Zakładowej, byłem zobowiązany do 
utrzymywania z nimi kontaktu i prze-
kazywania im informacji dotyczących 
m.in. zmian w koncernie. Wybór „Soli-
darności” był więc dla nich zupełnie 
naturalny – dodaje Rafał Mikołajczyk.

Powstanie „Solidarności” w spółce  
w Tychach zostało pozytywnie ode-
brane przez zarząd firmy. Jeden z zapi-
sów wewnętrznego kodeksu postępo-
wania obowiązującego w Sandviku, 
stanowi, że pracodawca ma ułatwiać 
działalność związkowa, a praktyki anty-
związkowe są w koncernie zakazane.

Rafał Mikołajczyk zaznacza, że „S” 
zamierza nawiązać współpracę z pra-
cownikami pozostałych firm należą-
cych do Grupy Sandvik. Znajdują się 
one w Mikołowie i w Stalowej Woli.

Szwedzka Grupa Sandvik zatrud-
nia w Polsce blisko 500 pracowników. 
W Katowicach, gdzie produkowane 
są narzędzie do obróbki skrawaniem, 
pracuje 175 osób. Z kolei spółka Sandvik 
Mining & Rock Solutions w Tychach zaj-
muje się sprzedażą i serwisem maszyn 
górniczych.

Aga

„Solidarność” w Sandviku coraz silniejsza
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Przyjęcie prowizorium budżetowego na 
2022 rok, propozycje zmian w statucie 
związku, oraz omówienie sytuacji spo-

łeczno-gospodarczej w woj. śląskim były naj-
ważniejszymi tematami powiedzenia Zarządu 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidar-
ność”, które odbyło się 26 stycznia w Katowicach. 

Podczas obrad omówiono propozycje zmian 
w statucie, które mają zostać przedstawione 
na tegorocznym Krajowym Zjeździe Delegatów 
NSZZ „Solidarność”. Najważniejsze z nich dotyczą 
ponownej próby wprowadzenia instytucji sądów 
koleżeńskich, uproszczenia procedury wyborczej 
oraz zmian w funkcjonowaniu struktur organi-
zacyjnych związku. 

Było to pierwsze posiedzenie Zarządu Regionu 
w tym roku. Z uwagi na obostrzenia wynikające 
w z pandemii COVID-19 obrady były prowa-
dzone w formie hybrydowej. Część członków 
ZR uczestniczyła w posiedzeniu stacjonarnie,  
a część przez internet. 

AND

Obrady ZR
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W 
Wigilię Bożego Naro-
dzenia weszła w życie 
nowelizacja ustawy 
o elektromobilności i 
paliwach alternatyw-

nych. Zgodnie z jej zapisami wszystkie 
gminy w Polsce, bez względu na liczbę 
mieszkańców, będą mogły ustanawiać 
na swoim terenie tzw. „strefy czystego 
transportu”.

Według nowych przepisów do strefy, 
której granice samorząd może wyznaczyć 
wedle własnego uznania, będą mogły 
wjechać wyłącznie samochody elek-
tryczne, napędzane wodorem i gazem 
ziemnym, a także pojazdy wszelkiego 
rodzaju służb publicznych. Ustawa daje 
też samorządom możliwość zezwolenia 
na wjazd do stref innym pojazdom, np. 
spełniającym odpowiednie standardy 
emisji spalin, czyli tzw. normy Euro. Jed-
nak również w tym przypadku będzie to 
zależało wyłącznie od widzimisię samo-
rządowych urzędników.

Nie wjedziesz i już
A co, jeśli ktoś ma starszy samochód i nie 
stać go na „elektryka”? Zgodnie z ustawą 
gminy będą mogły dopuścić wjazd star-
szych aut do stref czystego transportu 
w godzinach od 9.00 do 17.00, jednak 
wyłącznie za opłatą nie niższą niż 2,50 
zł za godzinę. Taka możliwość będzie 
mogła funkcjonować jednak wyłącznie 
przejściowo. Nie dłużej niż przez 3 lata 
od momentu ustanowienia strefy czystego 
transportu. Później zakaz wjazdu dla star-
szych samochodów będzie bezwzględny.

Cel wprowadzania stref czystego 
transportu, czyli poprawa jakości powie-

trza w miastach, jest oczywiście chwa-
lebny. Niemniej trudno zaprzeczyć temu, 
że nowe przepisy pozbawią miliony Pola-
ków możliwości poruszania się samocho-
dem po własnej miejscowości.

Na co stać Kowalskiego?
Daleko nam jeszcze do poziomu zamoż-
ności państw zachodniej Europy, w 
których wymiana auta na nowe co 2-3 
lata nie jest niczym niezwykłym dla 
średnio sytuowanej rodziny. W Polsce 
przeciętna cena zakupu używanego 
samochodu w ubiegłym roku wynosiła 
20 tys. zł. Z kolei średni wiek auta jeż-
dżącego po naszych drogach to według 
różnych danych od 15 do ponad 20 lat. 
Innymi słowy, przeciętny Kowalski jeź-
dzi nastoletnim gruchotem, najczęściej 
przywiezionym na lawecie z Zachodu. 
Nie dlatego, że tak lubi. Po prostu na 
nowe auto go nie stać. A patrząc na ceny 
aut elektrycznych, raczej nie należy spo-
dziewać się, że zmieni się to w najbliż-
szych latach.

Znowelizowana ustawa o elek-
tromobliności wpisuje się również w 
obecne trendy polityki klimatycznej 
Unii Europejskiej. Polityki, która już 
niebawem doprowadzi do tego, że wła-
sny samochód, jak przed wieloma laty, 
znów będzie luksusem dostępnym dla 
nielicznych. Forsowany przez Komisję 
Europejską pakiet „Fit for 55”, nie pozo-
stawia w tej kwestii złudzeń.

„Zielona rewolucja”  
w transporcie
Już w przyszłym roku ma wejść w życie 
zmiana dyrektywy dotyczącej opodat-

kowania produktów energetycznych, 
czyli, mówiąc prościej, podatki nałożone 
na wszystkie paliwa kopalne radykalnie 
wzrosną. Jak wyliczył kilka miesięcy 
temu dziennik „Rzeczpospolita”, już  
1 stycznia 2023 roku cena benzyny może 
z tego powodu wzrosnąć do 8 zł za litr.

To jednak dopiero początek „zielonej 
rewolucji”, którą Bruksela szykuje kie-
rowcom. Kolejnym krokiem ma być roz-
szerzenie w 2026 roku unijnego systemu 
handlu uprawnieniami do emisji CO2 
m.in. o transport drogowy, co oznacza 
kolejny skokowy wzrost cen benzyny, 
diesla i LPG.

Na szczęście dzięki unijnym komisa-
rzom, właściciele samochodów z silni-
kami spalinowymi nie będą musieli zbyt 
długo martwić się o to, skąd wziąć pie-
niądze na zatankowanie paliwa na stacji. 
Stanie się tak dlatego, że od 2035 roku 
sprzedaż nowych pojazdów z silnikami 
spalinowymi oraz samochodów hybry-
dowych na terenie Unii Europejskiej ma 
być całkowicie zakazana.

Przynajmniej nie będzie 
korków
Wówczas strefy czystego transportu nie 
będą już nikomu potrzebne. Nieliczni 
kupią sobie samochody elektryczne. 
Nie będą musieli męczyć się w korkach, 
ani martwić tym, czy uda im się znaleźć 
miejsce parkingowe. Ruch na drogach 
będzie o wiele mniejszy, bo zdecydo-
wanej większości społeczeństwa nie 
będzie stać na własny środek transportu. 
Będą sobie mogli pozwolić co najwyżej  
na rower.

Łukasz Karczmarzyk

Foto: flickr.com
/Kerttu

Zgodnie z nowymi 
przepisami każda 

gmina w Polsce może 
wyznaczyć na swoim 

terenie tzw. strefy 
czystego transportu, do 

których zakaz wjazdu 
będą miały samochody 

benzynowe, diesle, 
a nawet hybrydy. 

Oczywiście wszystko 
to w imię walki ze 

zmianami klimatu.

Nie stać cię na elektryczne  
auto? Nie wjedziesz do 
centrum miasta
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Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

T o kolejne kroki milowe w 
walce ze smogiem – powie-
działa Anna Moskwa, sze-
fowa resortu klimatu 24 
stycznia w Bieruniu, opi-

sując nowe zasady trzeciej odsłony pro-
gramu „Czyste Powietrze”. Zmiany mają 
wyjść naprzeciw potrzebom najmniej 
zamożnych obywateli. To właśnie ich 
domy bardzo często wymagają najpil-
niejszego wsparcia w zakresie komplek-
sowej termomodernizacji.

Zgodnie z modyfikacją „Czystego 
Powietrza” od 25 stycznia osoby o naj-
niższych dochodach mogą się ubiegać 
maksymalnie o 69 tys. zł dofinansowa-
nia. Wsparcie w tej wysokości zostało 
przewidziane dla gospodarstw wieloro-
dzinnych, w których miesięczny dochód 
na osobę nie przekracza 900 zł. W przy-
padku gospodarstw jednorodzinnych 
jest to 1260 zł. Odpowiedni formularz 
znajduje się zarówno na rządowej stro-
nie „Czystego Powietrza”, jak i na stro-
nach poszczególnych wojewódzkich 
funduszy ochrony środowiska i gospo-

darki wodnej. Jak zapowiada Paweł 
Mirowski, wiceprezes Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, w 2022 roku mogą wejść 
w życie kolejne rozwiązania adresowane 
do osób o najniższych dochodach. Mają 
one objąć m.in. pomoc w przygotowa-
niu, realizacji i rozliczeniu inwestycji. 

Wyższe dofinansowanie dla najuboż-
szych zostało przewidziane w tzw. trze-
ciej części programu „Czyste Powietrza”. 
Jak podaje Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, nadal 
funkcjonują też zasady dofinansowania 
przewidziane w poprzednich dwóch 
częściach programu. Pierwsza z nich 
odnosi się do podstawowego poziomu 
wsparcia wynoszącego do 30 tys. zł.  
O taką kwotę dofinansowania mogą się 
starać osoby, których roczny dochód nie 
przekracza 100 tys. zł. Z kolei, w ramach 
drugiej części programu można otrzy-
mać pomoc sięgającą 37 tys. zł. Mogą się 
o nią ubiegać gospodarstwa wielooso-
bowe, w których miesięczny dochód na 
jednego członka nie przekracza 1564 zł.  

Natomiast, dla gospodarstw jednoro-
dzinnych jest to 2189 zł. 

Zwiększenie wsparcia dla najmniej 
zamożnych to nie jest jedyna zmiana 
obowiązująca w programie od 25 stycz-
nia tego roku. Kolejne dotyczą m.in. 
dopuszczenia kotłów dwupaliwowych 
zgazowujących drewno i spalających 
pellet drzewny oraz możliwości prze-
sunięcia terminu realizacji inwestycji, 
jeśli opóźnienie rozliczenia wynika z 
przyłączenia gazu przez operatora. 

Nabór wniosków w programie „Czy-
ste Powietrze” rozpoczął się 19 września 
2018 roku. Ma on na celu rozwiązanie 
problemu smogu w Polsce poprzez 
niwelowanie niskiej emisji. Jednym ze 
sposobów na poprawę jakości powietrza 
jest kompleksowa termomodernizacja 
budynków jednorodzinnych. Obej-
muje ona wymianę stolarki okiennej i 
drzwiowej, wymianę m.in. przestarza-
łego pieca na nowoczesne źródło ciepła 
oraz ocieplenie ścian. Dofinansowanie 
z „Czystego Powietrza” można otrzy-
mać właśnie na tego typu inwestycje.  

Wart 103 mld zł program będzie realizo-
wany do końca 2029 roku.

Do tej pory w całym kraju złożono 
ponad 384 tys. wniosków na 6,45 mld zł  
dofinansowania. Podpisanych zostało 
już 307 tys. umów na ponad 5 mld zł.  
W województwie śląskim złożonych 
zostało ponad 64,5 tys. wniosków na 
ok. 885 mln zł. To oznacza, że jesteśmy 
liderem pod względem inwestycji reali-
zowanych w programie. W najnowszym 
rankingu „Czystego Powietrza” gminy z 
województwa śląskiego zajmują ponad 
połowę miejsc w pierwszej setce zestawie-
nia. Zwycięzcą w trzecim kwartale 2021 
roku okazała się gmina Godów. – Mimo 
że nasze województwo przoduje w progra-
mie „Czyste Powietrze”, to nie zwalniamy 
tempa w edukowaniu, informowaniu i 
promowaniu ekologicznych aktywności, 
przyczyniających się do likwidacji kop-
ciuchów w naszym regionie – podkreślił 
Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach.

Agnieszka Konieczny

Kolejna odsłona programu
69 tys. zł – to maksymalna kwota dofinansowania, jaką osoby o najniższych dochodach, mogą otrzymać 

w ramach programu „Czyste Powietrze”. Zwiększenie poziomu dofinansowania dla najmniej zamożnych 
to nie jedyna zmiana w programie, obowiązująca od 25 stycznia tego roku. 
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Szkolenia: Szansa na nowy 
zawód i pracę
Katowicka spółka Synercom Usługi Wspólne 
zapewnia osobom bezrobotnym bezpłatne 
szkolenia,  staże zawodowe oraz pośrednictwo 
w znalezieniu zatrudnienia. Pomoc jest reali-
zowana w ramach unijnego projektu „Praca 
popłaca”. Mogą z niej skorzystać także gór-
nicy odchodzący z Polskiej Grupy Górniczej. 

Program jest skierowany do osób w wieku od 
18 do 29 lat mieszkających na terenie wojewódz-
twa śląskiego, które nie pracują i nie są zareje-
strowane w urzędzie pracy. Udział w projekcie 
mogą wziąć także osoby z niepełnosprawno-
ściami oraz zatrudnione na podstawie umów 
cywilno-prawnych. 

W ofercie znajdują się szkolenia pozwalające 
na zdobycie kwalifikacji w zawodach poszuki-
wanych przez pracodawców. Są to m.in. kursy 
spawania, obsługi wózka widłowego, instalatora 
systemów fotowoltaicznych i komputerowe. 
Skierowanie na konkretne szkolenia poprzedzają 
dwa spotkania z doradcą zawodowym. Spółka 
zapewnia także trzymiesięczny staż u pracodaw-
ców oraz pomaga w znalezieniu zatrudnienia. 
Uczestnicy szkoleń otrzymają stypendium szkole-
niowe oraz zwrot kosztów dojazdu.

Projekt będzie realizowany do końca tego roku. 
Żeby wziąć w nim udział należy skontaktować 
się ze przedstawicielami spółki Synercom Usługi 
Wspólne w Katowicach. Można to zrobić dzwoniąc 
pod numery telefonów: 32 420 4036, 669 096 523, 
32 420 4323 lub 506 078 007 lub pisząc wiadomość 
na adresy e-mail: a.ciemiega@synercom.pl lub 
e.batko@synercom.pl.
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Joannie Ciechelskiej  
i Jej Bliskim

wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

TATY
w imieniu

członków Koła Emerytów i Rencistów  
NSZZ „Solidarność” Huty Kościuszko S.A. 

składa
wiceprzewodnicząca

Elżbieta Szewczyk

Asiu
w tych trudnych chwilach 

po śmierci

TATY
łączymy się w bólu i smutku

z Tobą i Twoją Rodziną
członkowie Prezydium  

i pracownicy  
z Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

NSZZ „Solidarność”

Dariuszowi Gierkowi
wiceprzewodniczącemu

Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego  
NSZZ „Solidarność”

słowa współczucia
z powodu śmierci

TATY
przekazują

koleżanki i koledzy  
z jaworznickiej „Solidarności”

2 lutego godz. 8:30-13:00
Szkolenie podstawowe dla SIP
(podstawy prawne, aspekty praktyczne 
działalności SIP, podstawy postępowania 
powypadkowego, wybrane przepisy ogólne bhp)
– prowadzi: Agnieszka Lenartowicz-Łysik

8 lutego godz. 9:30-12:30
Polski Ład a wynagrodzenia i PIT
(koszty uzyskania przychodów w 2022 roku; skala 
podatkowa i kwota zmniejszająca podatek; 
składka zdrowotna, rozliczanie z dzieckiem; 
ulgi dla klasy średniej, dla młodych, dla 
seniora, dla pracujących rodziców mających 
co najmniej 4 dzieci, dla powracających z 
zagranicy; ulga za składkę związkową)
– prowadzą: Beata Kocerba, Agnieszka 
Lenartowicz-Łysik i Jadwiga Piechocka

10 lutego godz. 9:30-12:30
Sprawozdawczość finansowa za 2021 rok 
z uwzględnieniem zmian w przepisach
– prowadzi: Beata Kocerba

16 lutego godz. 9:30-12:30
Sprawozdawczość finansowa za 2021 rok 
z uwzględnieniem zmian w przepisach
– prowadzi: Beata Kocerba

2 marca godz. 9:30-13:00
Mobbing
– prowadzi: Agnieszka Lenartowicz-Łysik

8-9 marca godz. 8:30-14:00
Rokowania zbiorowe
(wprowadzenie do rokowań zbiorowych 
jako kluczowego narzędzia osiągania celów 
związku zawodowego; siła przetargowa 
organizacji związkowej; studia przypadków)
– prowadzi: Agnieszka Lenartowicz-Łysik
UWAGA! Szkolenie hybrydowe (8 marca 
platforma ZOOM, 9 marca sala 108 w formie 
warsztatowej, limit miejsc: 12 osób, obowiązują 
maseczki; realizacja zajęć warsztatowych 
uzależniona od sytuacji epidemicznej).

Harmonogram szkoleń związkowych
luty-marzec 2022 roku

Biuro Szkoleń ZR proponuje uczestnictwo w e-szkoleniach z wykorzystaniem platformy ZOOM.  
Zgłoszenia są przyjmowane pod adresem: zagraniczne@solidarnosckatowice.pl

Dodatkowych informacji udzieli Państwu:   
Agnieszka Lenartowicz-Łysik (Biuro Szkoleń), pokój 223, tel. 32 353 84 25 w. 223 lub 555, 
tel. kom. 609 357 320,e-mail: zagraniczne@solidarnosckatowice.pl

Z wielkim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ANNY KROGULEC
uczestniczki strajków w tarnogórskiej fabryce  

FAZOS  w latach 80-tych,
wieloletniej działaczki „Solidarności”

Wyrazy żalu i słowa wsparcia

Rodzinie i Bliskim
w imieniu tarnogórskiej „Solidarności”

przekazują
Jan Jelonek

przewodniczący Terenowej Sekcji Problemowa 
Powiatu Tarnogórskiego NSZZ „Solidarność”

oraz Dariusz Warda,  
kierownik Biura Terenowego „S”  

w Tarnowskich Górach

Słowa współczucia
z powodu śmierci

WACŁAWA MARKA
wiceprzewodniczącego „Solidarności” 

w Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Rodzinie i Bliskim 
W imieniu Rady

Regionalnego Sekretariatu Służb Publicznych 
NSZZ „Solidarność” 

przekazuje 
przewodniczący
Dariusz Gierek

Z ogromnym smutkiem
żegnamy

naszego Kolegę

WACŁAWA MARKA
Jego Rodzinie i Bliskim

przekazujemy
słowa wsparcia i otuchy

koleżanki i koledzy
z rybnickiej „Solidarności”

Pożegnania
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W ostatnim czasie wszy-
scy są zajęci liczeniem, 
ile stracą dzięki obniżce 

podatków w „Polskim Ładzie”. Do 
tego szybujące statystyki covidowe, 
kryzys energetyczny, drożyzna, 
inflacja i ryzyko wojny na Ukra-
inie. Generalnie, dzieje się. W tym 
natłoku wydarzeń niemal umknęła 
nam bardzo ważna i na dodatek 
okrągła rocznica. Otóż równo 50 lat 
temu Organizacja Narodów Zjedno-
czonych po raz pierwszy ogłosiła, że 
za 10 lat czeka nas koniec świata z 
powodu zmian klimatu. 25 stycznia 
1972 roku Maurice Strong pierwszy 
dyrektor Programu Środowiskowego 
ONZ (UNEP) alarmował, że „mamy 
10 lat na zatrzymanie katastrofy”. 
Długo zastanawialiśmy się, dlaczego 
ONZ w żaden sposób nie uczcił tak 
pięknego jubileuszu. W końcu wymy-
śliliśmy pewną teorię. Świętować po 
prostu nie wypadało, bo jak święto, no 
to szampan. A przecież doskonale wia-
domo, z jakiego gazu robią się bąbelki 
w szampanie. 

Choć pierwszy raz zawsze 
pamięta się najlepiej, to 
oczywiście tych klima-

tycznych końców świata, czyha-
jących tuż za rogiem, ogłaszano póź-
niej jeszcze wiele. Dekadę po Strongu, 
jego następca Mostafa Tolba grzmiał 
na łamach New York Timesa, że jeżeli 
świat nie zmieni swojej polityki wobec 
klimatu do 2000 roku, to „staniemy 
w obliczu ekologicznej katastrofy 
nieodwracalnej niczym nuklearny 
holokaust”. Z kolei w 2007 roku, rów-
nież w NYT, Rajendra Pachauri , szef 
IPCC stwierdził, że „jeśli działania 

(na rzecz walki ze zmianami klimatu 
– przyp. P&G) nie zostaną podjęte 
przed 2012 rokiem, potem będzie już 
za późno”. Itd., itp., etc. Jest taka bajka 
Ezopa o chłopcu, który dla hecy wołał: 
„wilk” i śmiał się w kułak, gdy miesz-
kańcy wioski przybiegali na ratunek.  
W końcu wilk przyszedł naprawdę i 
zjadł chłopca, bo nikt nie zareagował 
na jego wołanie o pomoc. Ten Ezop 
to jednak kompletnie nie znał się na 
klimatologii. 

Na koniec historia, której 
ani Ezop, ani żaden inny 
bajkopisarz znany z histo-

rii nie wymyśliłby nawet, gdyby żył 
1000 lat. Otóż w pewnym serwisie 
internetowym służącym do zbie-

rania pieniędzy na różne szczytne 
cele, utworzono zbiórkę na ratowa-
nie krowy, która czuje się bykiem i 
z tego powodu rolnik chce ją oddać 
do rzeźni. Naprawdę nie zmyślamy. 
Opis zbiórki zaczyna się od słów: „Jest 
to historia o transfobii tak głębokiej, 
że przekracza granice gatunkowe”. 
Dalej jest równie ciekawie. Możecie 
sobie sami doczytać w internecie, 
bo zbiórka cały czas trwa i można 
wpłacać pieniądze. Gdy ostatni raz 
sprawdzaliśmy, było 151 darczyńców, 
którzy łącznie przelali 5960 zł. Na 
końcu powinna być puenta, a nam 
niestety przychodzi do głowy tylko 
jedna: może ten rychły koniec świata 
to wcale nie taki głupi pomysł?

Gospodzki&Podróżny

– Co jest potrzebne do awantury?
– Nic i żona.

  

Nie wyprowadziłem się od rodziców,  
bo wybrałem rodzinę, a nie karierę.

  

Kobiety są jak wino – prędzej czy później 
przerzucasz się na wódkę. 

  

Żona mówi do męża:
– Przez te święta chyba  

trochę przytyłam...
– Przecież Ty wyglądasz tak od lipca...

  

Dzięki Internetowi wyrosło całe 
pokolenie, które nigdy nie dostało  

po mordzie za swoje słowa.
  

Rozmowa o pracę:
– Jakie ma pan zalety?

– Biorę sprawy w swoje ręce i zawsze 
wszystko załatwiam do końca!
– Ok, odezwiemy się do pana.

– Nie. To ja się do was odezwę...
  

Premier Morawiecki odwiedza  
polskie miejscowości i sprawdza  

jak się żyje obywatelom po 
wprowadzeniu Polskiego Ładu. Pyta:

– Czy wam czegoś brakuje?
Najczęściej słyszy odpowiedź:

– Słów!
  

Podstawówka w Warszawie,  
lekcja historii, przy tablicy stoi mały 

Jasiu i pani go pyta:
– Powiedz nam, co wiesz  

o Powstaniu Śląskim?
Jasiu patrzy po klasie, ale nie znalazł się 

nikt kto by mu podpowiedział  
i w końcu mówi:

– No ja nic pewnego nie wiem,  
ale ponoć naprawdę coś się szykuje...

 Humor: Wieści powiatowe i ponadpowiatowe:
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