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W Tychach powstała pasieka 
wykonana z elektrośmieci.  
To już trzecia w tym mieście.

Albo podwyżki,  
albo protesty



W ielka rafa koralowa 
umarła”, taki tytuł 
ukazał się jesienią 
2016 roku na portalu 
internetowym jednej 

z największych polskich telewizji. Nie 
piszę jakiej, bo nie ma to żadnego zna-
czenia. W innych tytuły były bliźniaczo 
podobne. Pod tytułem koniecznie zdjęcie 
wyblakłego, martwego koralowca i kilka 
zdań wyjaśnienia, że największa na świe-
cie rafa, która istnieje od tysięcy lat, ginie 
z powodu – a jakże – ocieplenia klimatu. 

Minęło 6 lat i okazuje się, że – para-
frazując klasyka – pogłoski o śmierci 
Wielkiej Rafy Koralowej były mocno 
przesadzone. Australijski Instytut Nauk 
o Morzu ogłosił, że rafa nie tylko żyje, ale 
przyrasta najszybciej w historii pomia-
rów. No i co? No i nic. Media nagle stra-
ciły zainteresowanie losem koralowców 
i ich cudowne ozdrowienie pozostało 
praktycznie niezauważone. 

Podobnych sytuacji jest znacznie 
więcej. Kolejny sztandarowy element 
narracji o „katastrofie klimatycznej” to 
niedźwiedzie polarne skazane na śmierć 
z powodu topnienia lodowców. Obrazek 
przedstawiający wychudzonego białego 
misia, dryfującego na krze lodowej to 
punkt obowiązkowy w propagando-
wym arsenale radykalnych organizacji 
ekologicznych. 

W 2019 roku dr Susan Crockford, 
uznana kanadyjska badaczka zajmująca 
się niedźwiedziami polarnymi ośmie-
liła się publicznie stwierdzić, że popu-
lacja tych zwierząt kwitnie i w żadnym 
wypadku nie grozi im wyginięcie z 
powodu zmian klimatu. Za te obrazo-
burcze tezy Crockford została szybciutko 
zwolniona z pracy na Uniwersytecie  

Victoria, choć nikt nie był w stanie 
zakwestionować rzetelności jej ustaleń. 

Uprzedzając zarzuty o „klimatyczny 
denializm”, spieszę zaznaczyć, że zmiana 
klimatu jest oczywistym i niepodważal-
nym faktem. Nikt poważny nie twierdzi, 
że jest inaczej. Odpowiedź na pytanie o 
przyczyny, a zwłaszcza skutki ocieplenia 
klimatu nie jest już jednak tak oczywi-
sta, jak chcieliby tego specjaliści od stra-
szenia ludzi klimatyczną zagładą. 

Problem w tym, że zamiast rzetelnej 
debaty na ten temat jesteśmy bombar-
dowani niemal wyłącznie przekazem 
mającym wywołać strach lub poczucie 
winy. Obrazkami przedstawiającymi 
ginące koralowce i głodujące polarne 
misie. Każdy, kto ośmieli się zakwestio-
nować klimatyczne dogmaty, kończy  

jak dr Crockford lub jeszcze gorzej. Kon-
sekwencje tej wciąż podsycanej zbiorowej 
histerii są dramatyczne i wbrew temu, 
co wielu z nas sądzi mają coraz większy 
wpływ na nasze codzienne życie. 

Przykładów nie trzeba daleko szukać. 
Polityka klimatyczna Unii Europejskiej 
zmusza Polskę do ciągłego ograniczania 
wydobycia węgla. Przez wiele ostatnich 
lat kopalnie w Polsce były likwidowane, 
a lukę na rynku zapełniał węgiel rosyj-
ski (który, jak powszechnie wiadomo, 
polarnym misiom nie szkodzi). „Soli-
darność” od lat ostrzegała, że to musi 
się źle skończyć i po raz kolejny miała 
rację. Nadchodząca zima będzie bardzo 
ciężka i nie zmieni tego zapowiadany 
dodatek węglowy dla rodzin ogrzewa-
jących domy węglem. 

Koszt dodatku węglowego dla 
budżetu rząd oszacował na ok. 11 mld zł.  
W maju prezes Polskiej Grupy Górni-
czej Tomasz Rogala powiedział w jed-
nym z wywiadów, że budowa nowej 
ściany wydobywczej w kopalni, z której 
można pozyskać ok. 800 tys. ton węgla 
to koszt ok. 200 mln zł. Policzcie sobie, 
ile takich ścian można by wybudować za  
11 mld zł, które wydamy na węgiel 
sprowadzany z Kolumbii czy Austra-
lii. Gdyby w ostatnich latach chociaż 
połowa tej kwoty została zainwesto-
wana w polskie górnictwo, dzisiaj nie 
mielibyśmy problemu ani z węglem, ani  
z cenami energii i ciepła. Miejmy 
nadzieję, że chociaż polarne misie doce-
niają, ile dla nich poświęcamy.

Trzeci z Czwartą ;)
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Kalejdoskop:

embargo na rosyjski węgiel  
w całej ue

od 10 sierpnia w całej unii europejskiej obowią-
zuje zakaz importu rosyjskiego węgla. Dobiegł 
końca okres przejściowy zawarty w przyjętym 

w kwietniu piątym pakiecie unijnych sankcji. 
Z danych Agencji Rozwoju Przemysłu wynika, że euro-

pejskie kraje intensywnie szukają dostaw surowca z innych 
kierunków. Już nie tylko z Australii, RPA czy Indonezji, ale rów-
nież z państw takich jak Tanzania, Kazachstan czy Nigeria. 

Okazuje się jednak, że Rosja zdążyła już w znaczącym 
stopniu rozwiązać problem utraty rynku zbytu węgla 
w UE, przynajmniej w przypadku eksportu drogą mor-
ską. ARP podaje, że brak możliwości sprzedaży węgla w 
Europie i Japonii został z nawiązką zrekompensowany 
wzmożonym eksportem do innych regionów świata, 
szczególnie do Indii i Turcji. 

Tylko w czerwcu Rosja wyeksportowała drogą mor-
ską 16,45 mln ton węgla, wobec 16,56 mln ton w maju. 
W porównaniu do analogicznego okresu w 2021 roku, 
oznacza to wzrost eksportu odpowiednio o 3,5 proc.  
i 3,8 proc. 

Polacy chcą zwiększenia 
wydobycia

A ż 73 proc. ankietowanych uważa, że polskie 
kopalnie w obecnej sytuacji powinny zwięk-
szyć wydobycie węgla. Przeciwnego zdania jest 

zaledwie 12 proc. – takie są wyniki sondażu przeprowa-
dzonego przez pracownię Social Changes na zlecenie 
portalu wPolityce.pl

44 proc. badanych odpowiedziało „zdecydowanie tak”, 
29 proc. „raczej tak”, 5 proc. odpowiedziało „zdecydowanie 
nie”, 7 proc. „raczej nie”, a 15 proc. „trudno powiedzieć”.

Zwiększenia wydobycia chce większość zarówno 
wyborców Prawa i Sprawiedliwości, jak i Koalicji Obywa-
telskiej. W przypadku sympatyków partii rządzącej jest 
to aż 89 proc. ankietowanych, z kolei wśród sympaty-
ków KO za zwiększeniem produkcji węgla opowiada się  
66 proc. ankietowanych.

Warto tutaj przypomnieć, że budowa nowej ściany 
wydobywczej w kopalni trwa kilkanaście miesięcy  
i wymaga wielomilionowych nakładów inwestycyjnych. 
Choć kryzys na rynku węgla trwa od wielu miesięcy, polski 
rząd nie podjął jak dotąd żadnych decyzji w tym zakresie.  

Załamanie produkcji aut  
w Niemczech 

Niemiecki przemysł motoryzacyjny produkuje 
obecnie mniej samochodów niż w 1976 roku  
– wynika z danych stowarzyszenia producentów 

samochodów VDA, które cytuje portal rp.pl. Powód to 
m.in. braki półprzewodników i kabli. 

Szacuje się, że w 2022 roku poziom produkcji aut  
w Niemczech wyniesie nieco ponad 3 mln egzemplarzy. 
Warto przypomnieć, że w 2011 roku, rekordowym dla prze-
mysłu motoryzacyjnego naszych zachodnich sąsiadów, 
z taśm niemieckich fabryk zjechało 5,87 mln aut. 

Tegoroczna produkcja będzie mniejsza o 12 proc.  
w stosunku do poprzedniego roku, który i tak był bardzo 
kiepski w porównaniu do lat poprzedzających pandemię 
COVID-19. Zestawiając to z wynikami z 2019 roku produkcja 
spadła o jedną trzecią. 

Kryzys w niemieckiej branży motoryzacyjnej to zła wia-
domość również dla firm działających w naszym kraju. 
Dla wielu polskich zakładów produkujących podzespoły 
niemiecki przemysł jest głównym odbiorcą.  
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Pogłoski o śmierci 
Wielkiej Rafy Koralowej 
były mocno przesadzone. 

Australijski Instytut  
Nauk o Morzu ogłosił,  
że rafa nie tylko żyje,  

ale przyrasta najszybciej 
w historii pomiarów. 

Chodzi o to zwłaszcza...

Rafy koralowe i polarne misie
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J ak podkreślają w wystąpieniu 
do Mateusza Morawieckiego 
przedstawiciele pracowników 
i pracodawców, przemysł ener-
gochłonny to tysiące miejsc 

pracy, które oferują ponadprzeciętne 
wynagrodzenia. – Szczególnie istotną 
rolę odgrywa on na Śląsku i jest dla tego 
regionu ogromną wartością. Właśnie 
dlatego zachowanie konkurencyjności 
przedsiębiorstw energochłonnych ma 
zasadnicze znaczenie dla utrzymania 
dobrze płatnych miejsc pracy w regio-
nie, który przecież ponosić będzie dużą 
część kosztów społecznych transformacji 
energetycznej – czytamy w wystąpieniu.

Sygnatariusze listu przypominają, 
że zgodnie z wytycznymi Komisji Euro-
pejskiej z 23 lutego 2022 roku istnieje 

możliwość złagodzenia skutku wzrostu 
cen energii oraz gazu m.in. z powodu 
konfliktu zbrojnego i że z tej możliwości 
skorzystały rządy Hiszpanii, Portugalii 
i Niemiec. Wystąpienie pracodawców 
i związkowców do premiera zawiera 
propozycje zastosowania kilku mecha-
nizmów, które mają na celu ochronę 
polskiego sektora energochłonnego 
przed galopującymi cenami energii elek-
trycznej. Proponują m.in. wprowadzenie 
maksymalnej ceny zakupu dla przedsię-
biorstw energochłonnych zagrożonych 
ucieczką emisji CO2 oraz wprowadzenie 
gwarancji instytucji państwowych na 
miejsce depozytów transakcyjnych na 
zakupy energii elektrycznej na Towaro-
wej Giełdzie Energii oraz na rynku bila-
teralnym OTC.

W ocenie sygnatariuszy wystąpienia 
do premiera Mateusza Morawieckieg 
konieczne jest też wdrożenie mecha-
nizmów zmniejszania cen energii elek-
trycznej w kontraktach na trzeci kwar-
tał 2022 roku oraz na 2023 rok. W celu 
ochrony przemysłu proponują wpro-
wadzenie administracyjnej kontroli 
cen energii elektrycznej dla przemysłu 
– tzw. taryfy przemysłowej i wprowa-
dzenie dopłaty do ceny energii elek-
trycznej kupowanej przez odbiorców 
energochłonnych w 2023 roku. Jako 
potencjalne źródła finansowania wyżej 
wymienionych mechanizmów wskazują 
środki ze sprzedaży uprawnień do emisji 
CO2 na aukcjach, środki z Rynku Mocy, 
„zielonych” certyfikatów i rozliczenia 
aukcji OZE.

Jak podkreślają prezes Pracodawców 
RP i szef śląsko-dąbrowskiej „Solidarno-
ści”, skutki braku działań pomocowych 
w celu zmniejszenia cen energii w Pol-
sce będą dramatyczne. Konsekwencją 
utraty konkurencyjności przemysłu 
energochłonnego będzie likwidacja miejsc 
pracy. Tymczasem sama branża metalur-
giczna tworzy ok. 25 tys. bezpośrednich  
i 200 tys. pośrednich miejsc pracy. Kolejna 
rzecz to ograniczenie dostępności pro-
duktów i zaburzenie łańcuchów dostaw. 
Będzie to także oznaczać znaczne zmniej-
szenie wpływów do budżetu państwa  
i budżetów lokalnych. Tylko w 2020 roku 
przychody sektora hutniczego w kraju 
wyniosły ponad 53 mld. zł i 36 mld zł  
po dwóch kwartałach 2021 roku.

grzegorz Podżorny

Foto: yayim
ages.comWspólne wystąpienie  

w sprawie pomocy  
dla przemysłu 
energochłonnego

Drastyczny wzrost cen energii elektrycznej oraz surowców energetycznych powoduje, że firmy 
z sektora energochłonnego przeżywają dziś największy od lat kryzys. utrzymywanie się cen na 
tak wysokim poziomie spowoduje trwałą nieopłacalność funkcjonowania tych przedsiębiorstw, 
w konsekwencji ich upadłość – alarmują w liście do premiera rafał Baniak, prezes zarządu 
Pracodawców rP i Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”.

Sieci handlowe znów chcą omijać prawo

4 sierpnia handlowa „Solidar-
ność” zwróciła się do Państwo-
wej inspekcji Pracy o zwiększenie 

liczby kontroli w sklepach w zakresie 
przestrzegania ustawy o ogranicze-
niu handlu w niedziele. To reakcja na 
doniesienia, według których Biedronka 
zamierza handlować w niedziele w części 
swoich sklepów. 

– Sieci handlowe znowu próbują omi-
jać ustawę o niedzielnym handlu. Jeśli 
nie spotka się to ze zdecydowaną reak-
cją Państwowej Inspekcji Pracy, będzie to 
oznaczało, że żyjemy w państwie z dykty, 
w którym można bezkarnie łamać prawo 
i wyzyskiwać pracowników – mówi Alfred 

Bujara, szef Krajowego Sekretariatu Banków 
Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”.

Handlowa „Solidarność” zwróciła się do 
PIP nie tylko o zwiększenie liczby kontroli, ale 
także o to, aby kontrole w tych placówkach 
handlowych, które naruszają przepisy, były 
przeprowadzane wielokrotnie, w każdą 
kolejną niedzielę. – Jednorazowe złama-
nie zapisów ustawy regulującej handel 
w niedziele stanowi wykroczenie. Jeżeli 
sytuacja się powtarza i prawo jest łamane 
w sposób uporczywy, to mamy już do 
czynienia z przestępstwem, za które grożą 
znacznie bardziej dotkliwe kary finan-
sowe, sięgające nawet 1 mln zł – tłumaczy 
Bujara. – Gdy kontrola jest jednorazowa, 

to właścicielowi sklepu po prostu opłaca 
się zapłacić 1-2 tys. zł kary i nadal łamać 
prawo – dodaje przewodniczący.

Do niedawna część sieci handlowych 
otwierało swoje sklepy w niedziele, powo-
łując się na wyjątek w ustawie dotyczący 
placówek pocztowych. Oferowały swoim 
klientom usługę nadawania i odbioru 
przesyłek i pod tym pretekstem prowa-
dziły działalność handlową w niedziele.  
W lutym zaczęła obowiązywać noweliza-
cja przepisów, która ukróciła tę praktykę.

Niektóre sieci podejmują jednak 
kolejne próby obchodzenia ograniczeń. 
Tym razem furtką ma być zapis w usta-
wie dopuszczający handel w niedziele  

w zakładach prowadzących działalność 
kulturalną lub sportową. W sklepach urzą-
dzane są „wypożyczalnie sprzętu sporto-
wego”, „kluby czytelnika” czy „wypożyczal-
nie książek”. Jak donosiły media, Biedronka 
zamierzała, korzystając z metody  
„na wypożyczalnie książek” otworzyć kil-
kaset swoich dyskontów już w niedzielę  
7 sierpnia. Ostatecznie jednak do tego nie 
doszło. – Ze sklepów nie zniknęły jednak 
ustawione wcześniej regały z książkami, 
które miały udawać wypożyczalnie. Moni-
torujemy sytuację w Biedronce i będziemy 
interweniować, jeśli zajdzie taka potrzeba 
– wskazuje Alfred Bujara.

ŁK
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P od koniec l ipca pismo  
z postulatami płacowymi do 
premiera Mateusza Mora-
wieckiego skierowała Rada 
Krajowej Sekcji Administra-

cji Skarbowej NSZZ „Solidarność”. – Siła 
nabywcza naszych wynagrodzeń cały 
czas spada. Niewielkie podwyżki, jakie w 
tym roku dostaliśmy, nie rekompensują 
rosnących kosztów utrzymania – mówi 
Dominik Lach, przewodniczący Orga-
nizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Administracji Podatkowej 
Województwa Śląskiego. Jak podkreśla, 
w zeszłym roku płace w Krajowej Admi-
nistracji Skarbowej zostały zamrożone. Z 
kolei podwyżki zaplanowane na 2020 rok 
nie zostały w pełni zrealizowane.

Dodaje, że pracownicy KAS są coraz 
bardziej zniechęceni. Zwraca uwagę nie 
tylko na kiepskie zarobki, ale także na 
rosnące obciążenie pracą, czy przestarzałe 
systemy komputerowe, które często wręcz 

utrudniają wykonywanie obowiązków. 
W dodatku kadra KAS się starzeje, a mło-
dych chętnych do pracy w skarbówce nie 
widać. Pośród postulatów przekazanych 
premierowi przez związkowców z „Soli-
darności” Krajowej Administracji Skarbo-
wej znalazły się także takie, które dotyczą 
poprawy warunków pracy, m.in. dodat-
kowego zatrudnienia, czy dostosowania 
infrastruktury IT do aktualnych potrzeb: 
zakup nowych serwerów i zwiększenie 
szybkości łączy internetowych.

Pismo z postulatami płacowymi 
wpłynęło też na biurko szefa resortu 
sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.  
O podwyżki dla pracowników sądów  
i prokuratury upomniały się organizacje 
związkowe działające w tych instytu-
cjach, m.in. Międzyzakładowa Organiza-
cja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pra-
cowników Sądownictwa i Prokuratury.  
– Stale rosnące koszty utrzymania i dra-
matyczny wzrost kosztów zaciągniętych 

w latach ubiegłych kredytów w połącze-
niu ze znacznym ograniczeniem możli-
wości podjęcia dodatkowego zatrudnienia 
powoduje gwałtowne realne zubożenie 
pracowników, a w konsekwencji znaczne 
pogorszenie warunków życia – czytamy  
w piśmie do ministra Ziobry. Jak wyjaśnia 
Edyta Odyjas, przewodnicząca sądowni-
czej „Solidarności”, waloryzacja wynagro-
dzeń o 4,4 proc. dla pracowników sądów  
i prokuratury oznaczała wzrost płac 
średnio o 198 zł brutto na etat. – Takie 
podwyżki weszły w życie w kwietniu,  
z wyrównaniem od stycznia, ale te pienią-
dze w żaden sposób nie zrekompensowały 
rosnących kosztów życia. W efekcie z mie-
siąca na miesiąc pracownikom wymiaru 
sprawiedliwości jest coraz trudniej zwią-
zać koniec z końcem – dodaje.

W piśmie do ministra Ziobry związ-
kowcy zwrócili uwagę na nierówne trak-
towanie osób zatrudnionych w wymia-
rze sprawiedliwości. – Ciężar trudnej 

sytuacji budżetowej zawsze rozkładany 
jest na te same grupy zawodowe i to wła-
śnie wynagrodzenia tych samych grup 
zawodowych nie są chronione przed 
spadkiem ich siły nabywczej, podczas 
gdy wynagrodzenia innych grup stale 
są waloryzowane i otaczane troską pań-
stwa – podkreślili.

Pisma do Mateusza Morawieckiego  
i Zbigniewa Ziobry to początek akcji 
protestacyjnych w sferze budżetowej. 
Do akcji dołączyli już strażacy. W ich 
imieniu o podwyżki wynagrodzeń do 
kierownictwa MSWiA wystąpiła Krajowa 
Sekcja Pożarnictwa NSZZ „S”. Udział  
w akcji zapowiadają pracownicy urzędów 
wojewódzkich, muzealnicy, cywilni pra-
cownicy policji, pracownicy ośrodków 
pomocy społecznej, a także służba wię-
zienna. – Jeśli nasze postulaty nie zostaną 
spełnione, we wrześniu rozpoczniemy 
protesty – mówi Edyta Odyjas.

agnieszka Konieczny

Albo podwyżki,  
albo protesty

Waloryzacja wynagrodzeń o wskaźnik inflacji z wyrównaniem od stycznia tego roku oraz 20 proc. 
podwyżki płac w roku 2023 – to najważniejsze postulaty wysuwane przez „Solidarność” i inne organizacje 

związkowe działające w sferze budżetowej. Związkowcy zapowiadają, że jeśli ich żądania nie zostaną 
spełnione, w całej budżetówce dojdzie do protestów. Podkreślają, że w tym roku płace w sferze 

budżetowej zostały podniesione zaledwie o 4,4 proc., czyli znacznie poniżej poziomu inflacji.
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Pierwsza taka akcja od lat
Rozmowa z Bartłomiejem Mickiewiczem,  

przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność”

w

eprezentanci „Solidarności” z Krajowej 
administracji Skarbowej, związki działające  
w sądach i prokuraturze, w tym „S” oraz Kra-
jowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” 
upomniały się o podwyżki wynagrodzeń dla 
pracowników tych instytucji. Pisma w tej 
sprawie trafiły już do premiera Mateusza 
Morawieckiego, ministra sprawiedliwości 
Zbigniewa Ziobry i kierownictwa MSWia.  
Z informacji przekazywanych przez związ-
kowców wynika, że to początek zaplanowa-
nych działań, do których dołączą inne struk-
tury „Solidarności” działające w budżetówce.

– Na pewno kolejne struktury związkowe 
przedstawią szefom swoich resortów postu-
laty płacowe. O podwyżki wystąpią zarówno 
sekcje zrzeszone w Krajowym Sekretariacie 
Służb Publicznych NSZZ „Solidarność”, czyli 
reprezentujące m.in. więziennictwo, pracow-
ników cywilnych MON, jak i muzealnicy, 
pracownicy domów pomocy społecznej, 
urzędów wojewódzkich, czy policji. 

jednym z elementów akcji jest przedstawia-
nie szefom odpowiednich resortów takich 
samych postulatów. Chodzi o waloryzację 
wynagrodzeń do poziomu inflacji z czerwca 
tego roku, czyli do 15,5 proc., z wyrównaniem 
od stycznia oraz 20 proc. podwyżki w roku 
przyszłym…

– To jest logiczne, żebyśmy w tym,  
co jest dla nas zbieżne, mówili jednym gło-
sem. Dodatkowo każda struktura związkowa 
będzie przedstawiała swoje żądania. Jeśli zaś 
chodzi o kwestie płacowe, to trzymamy się 
postulatów wysuniętych przez przedstawi-
cieli strony społecznej w ramach Rady Dialogu 
Społecznego.

W tym roku wynagrodzenia pracowni-
ków budżetówki wzrosły tylko o 4,4 proc.,  
co w zderzeniu z inflacją, prowadzi do ich 
ubożenia…

– Poruszyłem ten temat podczas spotkania 
z wiceministrem finansów Arturem Soboniem 
i usłyszałem, że w przyszłym roku planowana 
jest podwyżka na poziomie 7,8 proc. Trudno 
w tym wypadku mówić o realnym wzroście 
wynagrodzeń. To tylko częściowe niwelo-
wanie utraty ich siły nabywczej. Rzeczywi-
sta podwyżka byłaby wówczas, gdyby płace 
wzrosły powyżej poziomu inflacji.

a co z realizacją postulatów płacowych doty-
czących tego roku?

– Strona rządowa wciąż się do nich nie 
odniosła.

Stąd zapowiedzi protestów. Trzeba jednak 
pamiętać, że możliwość ich organizowa-
nia przez pracowników sfery budżetowej 
jest ograniczona. Czy naprawdę wierzycie  
w możliwości przeprowadzenia skutecz-
nych akcji?

– Zdecydowanie tak, chociaż większość 
instytucji nie może strajkować. Wywodzę się 
ze straży pożarnej, więc doskonale znam ten 
problem i wiem, że można sobie z nim pora-
dzić. Nikt nie zabronił nam informować ludzi 

o naszych problemach i organizować akcji pro-
testacyjnych na ulicach. Wciąż jednak mam 
nadzieję, że uda nam się osiągnąć porozumie-
nie bez wychodzenia na ulice.

Niestety, wydaje się to mało realne…
– Ale nadzieję trzeba mieć. Naszym naj-

większym atutem jest to, że próbujemy zorga-

nizować się wszyscy razem. Z tego, co wiem, 
do takiej sytuacji doszło po raz pierwszy.  
Do tej pory każda struktura związkowa zrze-
szająca pracowników sfery budżetowej wystę-
powała o podwyżki odrębnie. Liczę na to,  
że to się sprawdzi, bo działając wspólnie, 
jesteśmy w stanie wywrzeć większą presję 
na rządzących.

jeden z postulatów „Solidarności”, przed-
stawianych już zresztą od dłuższego czasu, 
dotyczy ujednolicenia zasad wynagradza-
nia pracowników sfery budżetowej. W tej 
chwili regulują je dziesiątki aktów prawnych,  
co prowadzi do ogromnego chaosu…

– Na pewno rozwiązałoby to wiele pro-
blemów, ale do rozmów o zmianach w tym 
zakresie, może dojść wówczas, gdy strona 
rządowa będzie chciała je podjąć. Dla mnie 
jednym z największych problemów jest także 
spłaszczanie wynagrodzeń. Coraz częściej 
dochodzi do sytuacji, w których pracownicy 
z bardzo długim stażem zaczynają zarabiać 
mniej niż nowo zatrudniane osoby. Wyna-
grodzenia na stanowiskach specjalistycznych 
nie rosną, a to sprawia, że doświadczeni pra-
cownicy tracą motywację. Praca w budże-
tówce przestała być atrakcyjna.

ilu pracowników państwowej sfery budże-
towej dotyczy problem braku realnej walo-
ryzacji wynagrodzeń?

– Z naszych szacunków wynika, że cała 
budżetówka, wraz ze służbami munduro-
wymi i administracją rządową to ok. pół 
miliona ludzi.

Rozmawiała agniesza Konieczny
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Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

Z najdujące się w rejonie Gór-
nej Wisły siedliska ptactwa 
wodno-błotnego są ochra-
niane dzięki projektowi 
LIFE.VISTULA.PL. Jest on 

realizowany przez Regionalną Dyrekcję 
Ochrony Środowiska w Katowicach we 
współpracy z RDOŚ w Krakowie, Gór-
nośląskim Towarzystwem Ornitologicz-
nym, a także Towarzystwem na rzecz 
Ziemi. – Pomagamy naturze tam, gdzie to 
jest niezbędne. Umocnienie i nadsypanie 
zerodowanych wysp na stawach, na któ-

rych normalnie osiedlają się ptaki, skut-
kuje ograniczeniem ryzyka zanikania 
gatunku – mówi Mirosława Mierczyk-
Sawicka, dyrektor Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Katowicach.

Jak informuje Damian Czechowski  
z RDOŚ w Katowicach, wyspa dla rybitw 
rzecznych na stawie Barzyniec jest piątą 
z kolei, którą udało się zabezpieczyć.  
– W porozumieniu z ornitologami i z uwagi 
na charakterystyczny kształt nazwaliśmy 
ją „Ptasim rondlem”– podkreśla. – Do tej 
pory podobne działania zrealizowali-

śmy na stawach Granicznik i Olszowiec 
w Malcu, a także na Zbiorniku Goczał-
kowickim, gdzie wyspę „Ptasia beczka” 
zbudowaliśmy od podstaw – dodaje.

Natomiast prace zabezpieczające pole-
gają na wytyczeniu okręgu wokół istnie-
jącej zerodowanej wyspy, wbiciu nieprze-
puszczalnych ścian z grodzic winylowych 
PCV i uzupełnieniu materiału ziemnego.

W Ochabach oprócz wysypy dla rybi-
twy rzecznej wzmocniono także wyspę, 
na której ponad 30 lat temu zadomowił 
się ślepowron. To niezwykle rzadki ptak. 

W Polsce można go spotkać tylko na połu-
dniu województwa śląskiego, w zachod-
niej Małopolsce oraz na Podkarpaciu. 

Projekt LIFE.VISTULA.PL został 
zainicjowany w 2018 roku dzięki środ-
kom pozyskanym z Programu LIFE 
Komisji Europejskiej, Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach. Jego całkowita wartość 
to 4 315 534 euro. 

agnieszka Konieczny
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Park Łabędzi w Tychach jest trzecim 
miejscem w tym mieście i dwu-
nastym w Polsce, w którym sta-

nęła pasieka wykonana z elektrośmieci.  
jej otwarciu towarzyszyły warsztaty 
ekologiczne, podczas których rozda-
wano nasiona roślin łąki kwietnej.

Kolejna tyska pasieka zbudowana z 
elektrośmieci powstała dzięki współpracy 
Fundacji Odzyskaj Środowisko, władz mia-
sta i firmy MB Recycling. – Nasze ule zostały 
zaprojektowane przez pszczelarza i gra-
fika Tomasza Waśkiewicza. Sam proces 
projektowania trwał ponad rok. Chodziło 
o to, by pokazać praktyczny wymiar recy-
klingu elektrośmieci i zadbać o dobrostan 

pszczół. Wygląd ula miał ulec zmianie, ale 
jego funkcjonalność nie. Wnętrze każdego 
ula jest standardowe – mówi Kinga Rod-
kiewicz z Fundacji Odzyskaj Środowisko.

Korpusy uli zostały wykonane z bębnów 
wyjętych ze starych pralek. Zostały one 
wyprostowane i pocięte na charaktery-
styczne, wyglądające jak plastry miodu, 
heksagony. Następnie wykorzystano je 
do budowy poszczególnych ścianek ula. 
Natomiast czerwone dachy uli nawią-
zują do koloru pojemników, do których 
mieszkańcy miasta wrzucali zużyty sprzęt 
elektroniczny i elektryczny. 

W pasiekach zbudowanych z elek-
trośmieci znajduje się od trzech do ośmiu 

uli. W każdym mieszkają pszczoły łagodnej 
rasy krainka. Z jednego ula w ciągu sezonu 
można zebrać 20 kg miodu. – Już teraz 
zapraszamy mieszkańców Tychów na 
miodobranie i różnego rodzaju warsztaty 
– mówi Kinga Rodkiewicz.

Podkreśla, że Fundacja starannie 
dobiera miejsca, w których stawiane są 
ule. – Przede wszystkim sprawdzamy, czy w 
pobliżu nie ma innych pasiek towarowych, 
i czy będzie wystarczająca ilość pożytków 
dla naszych pszczół – dodaje. Zaznacza, że 
pasieki zbudowane z odpadów powstają 
w tych miastach, które uczestniczą w pro-
jekcie „Elektryczne Śmieci”.

aga

Zamieniają 
stare pralki 

na ule

remont wyspy na stawie Barzyniec w ochabach zakończył się sukcesem przyrodników.  
W zabezpieczonym siedlisku swój pierwszy sezon lęgowy rozpoczęło ponad 100 par rybitwy 

rzecznej. inwestycja była niezbędna ze względu na postępującą erozję wyspy.

Kolejne ptasie siedliska 
uratowane
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 3010 zł
Minimalne wynagrodzenie za 
pracę (od 1 stycznia 2022 roku)

 6565,44 zł
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 
nagród z zysku (w II kwartale 2022 roku)

 3,42 zł
Dodatek za pracę w porze nocnej  
(sierpień 2022 roku)

 1338,44 zł
Najniższa emerytura i emerytura 
matczyna (od 1 marca 2022 roku)

 1338,44 zł
Najniższa renta z tytułu całkowitej 
niezdolności do pracy i renta rodzinna  
(od 1 marca 2022 roku)

 1003,83 zł
Najniższa renta z tytułu 
częściowej niezdolności do pracy 
(od 1 marca 2022 roku)

 1606,13 zł
Najniższa renta z tytułu całkowitej 
niezdolności do pracy w związku z 
wypadkiem lub chorobą zawodową 
i renta rodzinna wypadkowa 
(od 1 marca 2022 roku)

Wyrazy głębokiego  
współczucia

Halinie Jamroz
przewodniczącej Komisji Zakładowej 

NSZZ „Solidarność” 
w Urzędzie Miejskim w Jaworznie 

z powodu śmierci

MAMY
składa 

przewodniczący Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność”  

ZG Sobieski Tauron Wydobycie S.A. 
Waldemar Sopata

wraz z członkami związku

W trudnych chwilach
po śmierci

MAMY
łączymy się w smutku z

Haliną Jamroz
przewodniczącą „Solidarności”  

w Urzędzie Miejskim w Jaworznie

koleżanki i koledzy
z Terenowej Sekcji NSZZ „Solidarność” 

Miasta Jaworzna 

Na początku sierpnia ostatni pracownicy spółki zewnętrznej Sanpro 
Synergy zostali zatrudnieni bezpośrednio w arcelorMittal Poland.  
W sumie w ciągu minionych dwóch miesięcy aMP przejęło ok. 150 

osób. Batalię o rezygnację z usług firm zewnętrznych, tzw. „interimów”,  
działająca w koncernie „Solidarność” rozpoczęła 18 lat temu.

L ech Majchrzak, przewodniczący „S”  
w dąbrowskim oddziale AMP przypomina, że 
w Polsce tego typu firmy zewnętrzne pojawiły 
się przeszło 20 lat temu. Z ich usług zaczęły 
korzystać duże zakłady przemysłowe, wśród 

których znalazł się także hutniczy koncern. Samo słowo 
„interim” pochodzi z języka angielskiego i znaczy „przej-
ściowy”, „tymczasowy”. Jednak statusu osób pracujących 
za pośrednictwem tego typu firm nie uregulowała Ustawa  
o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, która 
weszła w życie w lipcu 2003 roku. Wręcz przeciwnie,  
w ocenie związkowców firmy pośredniczące stały się 
sposobem na obchodzenie przepisów tejże ustawy.

– Ustawa zakazuje zatrudniania pracowników tym-
czasowych w warunkach szkodliwych i niebezpiecznych,  
a większość osób pracujących za pośrednictwem 
spółek zewnętrznych właśnie z takimi warunkami 
miała do czynienia. To po pierwsze. Po drugie pra-
cownik tymczasowy musi być tak samo wyna-
gradzany i otrzymywać takie same świadczenia 
socjalne, co osoba zatrudniona u danego pracodawcy,  
a pracownicy tych firm byli przyjmowani na gorszych 
warunkach. Dodatkowo, pracowali w tych spółkach 
przez kilka, a czasami nawet przez kilkanaście lat – mówi 
przewodniczący „S” w dąbrowskim oddziale AMP.

Zaznacza, że problem zatrudniania poprzez spółki 
zewnętrzne dotyczy wszystkich oddziałów koncernu, 
ale najwięcej pracowników tych firm pojawiło się w 
Hucie Katowice. – Przez te wszystkie lata przez „inte-
rimy” mogły się przewinąć tysiące osób. W pewnym 
momencie tylko jedna ze spółek zatrudniała ponad 
1000 pracowników – mówi przewodniczący „S”. Przy-
znaje, że w efekcie działań prowadzonych przez związki 
zawodowe, części osób udawało się przejść do AMP.  

– Ten proces trwał, ale bywał blokowany przez praco-
dawcę lub ograniczano liczbę osób, która miała zostać 
przejęta – wyjaśnia.

W wystąpieniach do pracodawcy dotyczących rezy-
gnacji z usług firm zewnętrznych związkowcy wska-
zywali, że taka forma zatrudnienia jest nieefektywna.  
– Część osób przychodziła, szukała innej pracy  
i odchodziła. Jedna z firm pośredniczących w pew-
nym momencie policzyła straty z tym związane  
i okazało się, że na zatrudnianie nowych i szybko rezy-
gnujących pracowników, szkolenia i odzież roboczą 
wydaje kilkaset tysięcy złotych rocznie. W tej chwili 
AMP ma ogromny problem z zatrudnianiem nowych 
osób. Gdyby pracownicy spółek zewnętrznych od 
razu byli przyjmowani do AMP, to pewnie w więk-
szości zostaliby do dzisiaj. W ten sposób straciliśmy 
wiele młodych, dobrze rokujących osób – mówi Lech 
Majchrzak. Jak zaznacza, dopiero po 18 latach praco-
dawca przyznał rację stronie społecznej i zapowiedział 
definitywną rezygnację z „interimów”. – Dzisiaj przy-
tacza te same argumenty, na które my wskazywaliśmy  
już w 2004 roku – mówi związkowiec.

Jednak przejęcie osób z Sanpro Synergy nie koń-
czy sprawy. O pełnym sukcesie będzie można mówić 
wówczas, gdy do AMP przejdą ostatni pracownicy innej 
spółki zewnętrznej Ananke Business Communication 
z Grupy Leasing Team. Chodzi o ponad 40 osób pracu-
jących na stanowiskach produkcyjnych i technologicz-
nych, m.in. przy wielkim piecu. – To doświadczeni pra-
cownicy. Bez nich mogłoby dojść nawet do zatrzymania 
produkcji – wyjaśnia Lech Majchrzak. Jak podkreśla, 
cały czas trwają rozmowy z ABC dotyczące przejęcia 
tej grupy, ale są one bardzo trudne.

agnieszka Konieczny
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AMP rezygnuje z usług 
firm zewnętrznych
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Śląsko-Dąbrowski NSZZ

Siatkarski 
sukces polskich 
strażaków

7 medali, w tym 3 złote zdobyła 
polska reprezentacja siatkarska 
podczas Światowych igrzysk 

Policjantów i Strażaków, które odbyły 
się pod koniec lipca w Holandii. W 
barwach zwycięskich drużyn wystę-
powali członkowie strażackiej „Soli-
darności” z raciborza i rybnika. 

Z Polski do Holandii pojechało  
8 strażaków grających w siatkówkę.  
W tym gronie znaleźli się: Mirosław Hyjek 
i Mateusz Musioł z „Solidarności” KP PSP 
w Raciborzu oraz Mariusz Jajus, członek 
związku w KM PSP w Rybniku. – Zdomi-
nowaliśmy rywalizację – mówi Mirosław 
Hyjek, przewodniczący „Solidarności”  
w raciborskiej komendzie PSP.

Podkreśla, że poziom zawodów był 
bardzo wysoki. Polscy strażacy wywal-
czyli złoty medal w halowej rywalizacji 
drużyn 6-osobowych. Sukcesem zakoń-
czyły się także zmagania drużyn dwu-
osobowych i turniej siatkówki plażowej.  
W każdej z tych konkurencji zespoły z Pol-
ski sięgnęły po złoto, srebro i brąz. Związ-
kowcy występowali w składach wszyst-
kich drużyn, które zajęły I i II miejsca. 

Finalnie reprezentanci strażackiej 
„S” przywieźli z zawodów po 3 krążki. 
Zawodników z „Solidarności” wsparł 
Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ „S” w Katowicach.

Światowe Igrzyska Policjantów i 
Strażaków – The World Police and Fire 
Games są organizowane dla aktyw-
nych i emerytowanych funkcjonariu-
szy policji i strażaków z całego świata. 
Odbywają się co 2 lata, a ich uczestnicy 
rywalizują w ponad 60 dyscyplinach 
sportowych. – Mówi się, że jest to olim-
piada służb mundurowych – podkreśla 
Mirosław Hyjek.

aga
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3 września w Katowicach, w Dolinie Trzech 
Stawów odbędzie się Piknik rodzinny z 
okazji 42. urodzin „Solidarności”. Na sce-
nie wystąpią kabaret RAK oraz zespoły 
Classic i Beauty Plate. Na uczestników  

pikniku czekają liczne atrakcje i niespodzianki. Odbę-
dzie się też loteria z cennymi nagrodami. To m.in. telewi-
zory, hulajnogi elektryczne, rowery i roboty odkurzające.

Dla członków związku i ich dzieci organizatorzy 
przygotowali talony na jedzenie i napoje w bardzo 
atrakcyjnej cenie. Cena talonu wynosi 30 zł. Talon 

dla dzieci obejmuje dwa napoje, dwie kiełbaski, frytki  
i kawałki kurczaka, natomiast dla dorosłych dwa napoje 
(piwo), kiełbasę, rumsztyk i befsztyk.

Talony są wydawane organizacjom zakładowym 
za gotówkę w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko- 
Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” w Katowi-
cach przy ul. Floriana 7 w pok. 102 do 17 sierpnia  
w poniedziałki, wtorki i środy od 9.00 do 13.00.

UWAGA! Liczba talonów jest ograniczona. 
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Piknik rodzinny śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”


