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Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podjęła decyzję o zor-
ganizowaniu 17 listopada w Warszawie ogólnopolskiej 
manifestacji. Związek domaga się realizacji trzech zasad-

niczych postulatów: systemowego powstrzymania wzrostu 
cen energii, podwyżek płac pracowników szeroko rozumianej 
sfery finansów publicznych oraz przyjęcia ustawy dotyczącej 
tzw. emerytur stażowych.

Decyzja o organizacji manifestacji to efekt niezado-
wolenia z przebiegu dotychczasowych rozmów z repre-
zentantami strony rządowej 22 września w Zakopanem  
i 5 października w Warszawie. 

– Propozycje rządu nie gwarantują skutecznej 
realizacji postulatów Związku w zakresie przeciw-
działania wzrostowi cen energii, przeciwdzia-
łania ubóstwu energetycznemu polskiego 
społeczeństwa, groźbie upadłości firm ener-
gochłonnych oraz nie wychodzą naprzeciw 
oczekiwaniom znaczących podwyżek dla 
pracowników zatrudnionych w szeroko poję-
tej sferze finansów publicznych – czytamy  
w uchwale przyjętej przez Komisję Krajową 
7 października.

– Nie szykujemy protestu przeciwko rzą-
dowi, ale na rzecz realizacji naszych postu-
latów – powiedział podczas dyskusji nad tre-
ścią uchwały przewodniczący Komisji Krajowej  
NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.

– Z punktu widzenia naszego regionu bardzo ważne jest to,  
że pierwszy postulat tej ogólnopolskiej akcji mówi o systemo-

wym powstrzymaniu wzrostu cen energii. W tym żądaniu 
mieści się bowiem cała gama postulatów wysuwanych  
w ostatnim czasie przez śląsko-dąbrowską „Solidarność”,  
a dotyczących, ogólnie rzecz ujmując funkcjonowania 
sektora paliwo-energetycznego w naszym kraju – pod-
kreślił po głosowaniu Dominik Kolorz, szef „Solidarności”  
w Regionie Śląsko-Dąbrowskim.

7 września śląsko-dąbrowska „Solidarność” 
ogłosiła pogotowie protestacyjne w całym 

regionie. Zgłosiła postulaty dotyczące 
m.in. systemowych rozwiązań mają-

cych na celu obniżenie cen energii 
w Polsce. Rząd w szybkim tempie 

przystąpił do realizacji jednej  
z propozycji związku, czyli znie-
sienia obowiązku sprzedaży 
całej wyprodukowanej energii 
na giełdzie (tzw. obliga giełdo-
wego). Sejm już to przegłosował. 
Teraz sprawą zajmuje się Senat.  

W ocenie szefa śląsko-dąbrow-
skiej „Solidarności” zniesienie 

obliga giełdowego pozwoli na obni-
żenie cen energii o połowę.

Grzegorz podżorny

W listopadzie manifestacja w Warszawie

przyjęcie  
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płac pracowników 
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17 listopada jedziemy do 
Warszaw y. Jedziemy  
do tych, którzy twierdzą, 
że dobrze rządzą naszą 
Ojczyzną. Jedziemy im 

przypomnieć, że funkcje, które sprawują,  
to przede wszystkim służba społeczeństwu  
i że stołki, na których siedzą, nie zostały im 
dane raz na zawsze. Bo zdaje się zapomnieli.

Patrząc z naszej perspektywy, perspek-
tywy mieszkańców Śląska i Zagłębia Dąbrow-
skiego, jesteśmy pełni obaw o przyszłość. Już 
odczuwamy kryzys. Już mamy wygaszony 
wielki piec w Dąbrowie Górniczej, już mamy 
kryzys w przemyśle stalowym związany po 
części z kryzysem w budownictwie. To się 
może posypać jak kostki domina. Przemysł, 
transport, usługi. Po kolei. A to oznacza kata-
strofę dla budżetów gospodarstw domowych. 

poczucie niesprawiedliwości
Komuś się wydaje, że te dodatki – tu do prądu, 
tu do węgla – to fajna sprawa. Nie. To prowi-
zorka. Jasne, że daje doraźne wsparcie, ale też 
potęguje inflację. Poza tym wyraźnie widać, że 
te działania pomocowe mają przede wszystkim 
cel polityczny, są kierowane nie do ogółu, ale 
głównie do tych grup społecznych, które sta-
nowią trzon elektoratu PiS. Np. zamrożenie cen 
prądu do poziomu 2000 kWh rocznie wyraź-
nie na to wskazuje. Rodzina z dwójką dzieci  
w mieszkaniu o powierzchni 50-60 m2, która 
nie ma kuchenki gazowej z pewnością rocz-
nie zużywa znacznie, znacznie więcej niż  
2000 kWh. A po drugie trzeba pamiętać, że ci, 
którzy ten limit przekroczą, zapłacą za prąd 

naprawdę duże sumy. I ta część społeczeń-
stwa, która ten wyśrubowany limit przekroczy 
będzie w praktyce płacić słono, aby mieszczący 
się w limicie płacili mniej. To budzi uzasad-
nione poczucie rażącej niesprawiedliwości.  
Nie chcę używać mocniejszych słów, zresztą  
i tak nie nadają się do publikacji.

Biedapłace w budżetówce
Jednym z głównych postulatów naszej war-
szawskiej manifestacji jest podwyżka płac  
w szeroko pojętej sferze finansów publicznych. 
Tu nie chodzi o tłuste koty. Im się krzywda 
nie dzieje. Przeciwnie. Niezależnie od sytu-
acji gospodarczej mają się dobrze. Chodzi nam  
o szeregowych pracowników budżetówki,  
na których niesprawiedliwe skupia się złość 
na biurokrację, niewydolność państwa czy 
samorządu. To nie oni są temu winni. Jeżeli 
słusznie domagamy się, żebyśmy byli dobrze 
obsłużeni przez urzędnika tej czy instytucji 
publicznej, to musimy też mieć świadomość, 
jakie są ich zarobki. Tam królują wynagrodze-
nia w okolicy płacy minimalnej lub niewiele 
wyższe. Biorąc pod uwagę tak wysoką infla-
cję, z jaką się obecnie borykamy, wcale nie jest 
przesadnym twierdzenie, że zdecydowana 
większość pracowników sfery budżetowej 
zbliża się ze swoimi dochodami do granicy 
ubóstwa. Powiedzieć, że zarobki pracowni-
ków w sferze budżetowej są niskie, to zbyt 
delikatne sformułowanie. To są zarobki dla 
wielu wręcz upokarzające. A wielkopańska 
propozycja podwyżki tych biedawypłat o 7,8 
proc., gdy inflacja jest przeszło dwukrotnie 
wyższa, to jakby ktoś im napluł w twarz.

Niespełnione obietnice
Jest jasne, że horrendalne ceny energii są klu-
czową przyczyną kryzysu. Te ceny wystrzeliły 
w całej Europie, na całym świecie. Wystrze-
liły dlatego, że trwa wojna na Ukrainie. Ale od 
rządzących wymagamy, aby skutkom wojny 
potrafili przeciwdziałać. Zresztą część spraw, 
o których dziś mówią, że to z powodu wojny 
i rozkładają bezradnie ręce, to tak naprawdę 
skutki wieloletnich zaniechań kolejnych pol-
skich rządów, również tego rządu.

Program dla Śląska, czy umowa społeczna 
dotycząca transformacji górnictwa i naszego 
regionu to sztandarowe przykłady porozu-
mień społecznych z obecnym rządem, które 
zostały na papierze. Gdyby chociaż część zapi-
sów tych umów został zrealizowana, sytuacja 
gospodarcza naszego kraju w obecnej kryzy-
sowej sytuacji byłaby o niebo lepsza. Własne 
źródła energii, własna, suwerenna polityka 
energetyczna to klucz do bezpieczeństwa,  
to niezbędny fundament silnej gospodarki. 
Agresja Rosji na Ukrainę chyba nawet najgłup-
szym to uświadomiła. 

Wielu pamięta, jak kończyły się rządy 
PO. Duży wpływ na ich upadek miały pro-
testy, które wyszły stąd, ze Śląska i Zagłębia 
Dąbrowskiego. Nie jest przypadkiem, że teraz 
też impuls sprzeciwu wychodzi z naszego 
regionu. Nie damy się ustawiać w roli poli-
tycznego mięsa armatniego tej czy innej 
partii. Jesteśmy członkami niezależnego 
związku zawodowego. To są nasze korzenie 
i o tych korzeniach musimy podczas demon-
stracji w Warszawie wszystkim dosadnie 
przypomnieć.

Dominik Kolorz 
przewodniczący  
Zarządu Regionu 

Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ „Solidarność”

Komentarz:

Impuls sprzeciwu wyszedł ze Śląska
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Gdy słyszę pytanie, dlaczego górnicy jadą na manifestację, 
przecież jest im dobrze, to odpowiadam, że dobrze jest na 
chwilę. przecież polskie górnictwo od lat jest w trudnej sytu-

acji. Z jednej strony unijna polityka klimatyczno-energetyczna, z 
drugiej nieudolna polityka kolejnych rządów, dla których węgiel nie 
jest dobrem, nie jest bogactwem, tylko jest problemem. To właśnie 
z tych powodów teraz Polakom brakuje węgla i martwią się, że nie 
mają opału na zimę. To właśnie z tych powodów nie jesteśmy w stanie 
w szybkim tempie znacząco zwiększyć produkcji węgla. Górnictwo to 
nie jest branża, w której sprawdza się myślenie na krótką metę. Trzeba 
patrzeć znacznie dalej i szerzej. 

Dla nas w kwestii bezpieczeństwa energetycznego Polaków i 
przyszłości górnictwa są trzy kluczowe sprawy. Po pierwsze „Polityka 
Energetyczna Polski do 2050”. Ten dokument ma zostać ogłoszony 
przez rząd do końca roku. Chcemy, aby pojawił się tam wyraźny zapis 
wskazujący, iż tzw. paliwem przejściowym w naszej energetyce będzie 
rodzimy surowiec, czyli węgiel, a nie gaz, który służy Rosji do szanta-
żowania Europy. Po drugie, domagamy się jak najszybszej notyfikacji 
umowy społecznej dotyczącej transformacji górnictwa, przy czym 
powinna ona zostać wcześniej skorygowana w taki sposób, aby 
uwzględniała obecny znaczny wzrost zapotrzebowania na węgiel.  
Po trzecie chcemy, aby wreszcie ruszyły zapowiadane inwestycje  
w nowoczesne technologie węglowe. Tu rząd nie musi pytać Brukseli, 
czy mu wolno to robić. Nie tylko wolno, ale trzeba.

O te wszystkie wymienione wyżej sprawy musimy walczyć już dziś. 
Po to jedziemy do Warszawy. A tym, którzy uważają, że ich to nie doty-
czy, przestrzegam. Już za parę, paręnaście miesięcy ponownie różni 
ważni będą mówić: „Już was i waszego węgla nie potrzebujemy.  
Teraz jedziemy na zielono”. 

Bogusław Hutek 
przewodniczący Krajowej Sekcji  
Górnictwa Węgla Kamiennego  
NSZZ „Solidarność”

Nauczyciele mają szereg powodów, aby zamanifestować swoje 
niezadowolenie z działań rządu, a szczególnie z tego, jak 
postępuje resort edukacji. Czujemy się oszukani. W kwietniu 

2019 roku podpisaliśmy porozumienie płacowe. Jednym najważniej-
szych punktów tej umowy było powiązanie płac nauczycieli z prze-
ciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Dokument w imieniu strony 
rządowej podpisywała wicepremier Beata Szydło, która gwaranto-
wała, że temat zostanie rozwiązany do 2020 roku. Minęło 3,5 roku  
i nic. To idzie w drugą stronę. Nauczycielskie pensje zamiast być 
powiązane ze średnią w gospodarce, oscylują w okolicach płacy 
minimalnej. Kolejnym problemem jest proces spłaszczania zarobków. 
O ile wraz z podnoszeniem płacy minimalnej rosną zarobki stażystów 
i nauczycieli kontraktowych, to płace nauczycieli z wyższymi stop-
niami awansu zawodowego stoją w miejscu. To jest patologiczna 
sytuacja. W zawodzie jest ciągła rotacja, największa wśród nauczycieli 
ze stażem do 7-8 lat. Ludzie odchodzą, bo szukają szansy na lepszy 
byt. Perspektywa zostania nauczycielem mianowanym za niewiele 
większą pensję niż stażysta, nikogo nie kusi. Niskie płace i ustawicznie 
malejąca w związku z tym pozycja społeczna nauczyciela powodują, 
że ten kryzys się pogłębia. Od dawna mamy do czynienia z selekcją 
negatywną do zawodu. Jeżeli ktoś decyduje się zostać nauczycielem, 
to jest to jego drugi, albo kolejny wybór. Nikt nie garnie się do zawodu, 
bo nikt nie chce klepać biedy.

Reasumując, jedziemy 17 listopada do Warszawy z żądaniem reali-
zacji porozumienia z kwietnia 2019 roku w sprawie powiązania płac 
nauczycielskich ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce i wzrostu 
płac w oświacie o 5,5 punktu procentowego powyżej inflacji. Solidar-
nie wspieramy całą budżetówkę w walce o podwyżki wynagrodzeń. 
Jak wszyscy Polacy domagamy się obniżenia cen energii.

lesław Ordon 
przewodniczący Regionalnego Sekretariatu  
Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność”

Hutnictwo nie tylko w polsce, ale w całej Unii europejskiej 
znajduje się dzisiaj w krytycznej sytuacji. Kolejne zakłady 
w Niemczech, francji, Hiszpanii, we Włoszech i w innych 

europejskich krajach podejmują decyzję o ograniczeniu lub wstrzy-
maniu produkcji. To tsunami nie ominęło Polski. Kilka tygodni temu 
koncern ArcelorMittal Poland ogłosił tymczasowe wstrzymanie pracy 
wielkiego pieca w Dąbrowie Górniczej. Związkom zawodowym udało 
się wynegocjować pakiet gwarancji dla pracowników, ale nikt nie wie, 
co będzie np. za rok, jeśli kryzys jeszcze się pogłębi. 

A jest to kryzys, który Europa sama na siebie ściągnęła. „Solidar-
ność” od lat ostrzegała, że polityka klimatyczna UE zabije przemysł 
stalowy i dzisiaj to dzieje się na naszych oczach. Produkcji 1 tony stali 
w technologii wielkopiecowej towarzyszy emisja 2 ton CO2. Opłata za 
emisję w ramach unijnego systemy EU ETS w ostatnich miesiącach 
zbliżyła się nawet do poziomu 100 €/t. Tylko w Unii energetyka i prze-
mysł muszą płacić ten parapodatek. Jak w takich warunkach mamy 
konkurować z resztą świata?

Cena energii elektrycznej dla przemysłu wzrosła nawet o kilkaset 
proc. Wiele przedsiębiorstw z tego powodu już dziś znalazło się na 
skraju bankructwa, a to dopiero początek. UE wymusza na hutnictwie 
zmiany technologii na niskoemisyjne. Taka transformacja to koszt 
dziesiątek miliardów złotych i pięciokrotny wzrost zużycia energii elek-
trycznej. Kto w obecnych realiach zdecyduje się na takie inwestycje? 
Kto kupi europejską stal, która będzie „zielona”, ale kilka razy droższa?

Trzeba powstrzymać kryzys energetyczny oraz unijną politykę kli-
matyczną, która ten kryzys w znacznej części spowodowała.

Po to jedziemy 17 listopada do Warszawy, to są nasze postulaty.  
Jeśli nie zostaną one spełnione, hutnictwo i cały przemysł energo-
chłonny w naszym kraju czeka katastrofa.

andrzej Karol 
przewodniczący Krajowej Sekcji Hutnictwa  
NSZZ „Solidarność”

liczę, że budżetówka będzie bardzo widoczna na listopado-
wej manifestacji. płace pracowników w szeroko pojętej sferze 
finansów publicznych to jest po prostu rozpacz. a kolejne rządy 

udają, że nic takiego się nie dzieje. Niech decydenci nie dziwią się, 
gdy polacy kpią, że mamy państwo z dykty i kartonu. Tak to niestety 
wygląda. Nie tylko z zewnątrz, ale również od wewnątrz. Teraz przy 
inflacji najwyższej od ćwierćwiecza, bo przekraczającej 17 proc., rząd 
zaproponował pracownikom budżetówki podwyżki płac o 7,8 proc. 
Przecież to niepoważne, to jest kpina. Z mojego punktu widzenia rząd 
zaproponował budżetówce nie podwyżkę, lecz obniżkę pensji o blisko  
9 proc. W przypadku ludzi niezamożnych, czyli m.in. pracowników  
sfery budżetowej to będzie boleśnie odczuwalne. Już wcześniej prze-
cież, przed wybuchem inflacji, nie było różowo. A teraz praktycznie 
całą wypłatę pochłania utrzymanie, czyli między innymi żywność, 
czynsz, rachunki i raty pożyczek. A i tak nie starcza do pierwszego.  
Niespodziewany wydatek, typu awaria lodówki, pralki, czy samochodu, 
to budżetowa katastrofa.

17 listopada w Warszawie chcemy wszystkim rżnącym głupa 
politykom wyartykułować bardzo wyraźnie, że my nie będziemy się 
cieszyć, że zabraliście nam mniej, niż mogliście. My nie walczymy o 
mniejsze obniżki płac. My żądamy realnych podwyżek płac, podwyżek 
o 20 proc. dla pracowników budżetówki, a na przyszłość rozwiązań 
systemowych, żebyśmy nie musieli chodzić i prosić się polityków o 
jałmużnę. Nasze postulaty nie są z sufitu. Przeciwnie może nawet są 
zbyt skromne w stosunku do tempa inflacji. Jeszcze jedno chcę bardzo 
wyraźnie podkreślić. Nas nie interesują polityczne przepychanki, kto 
jest bardziej winny zapaści finansowej w budżetówce. Winni są ci, 
którzy rządzili i ci, którzy rządzą. Cała klasa polityczna odpowiada za to, 
jak wyglądają zarobki w sferze finansów publicznych. 

edyta Odyjas 
przewodnicząca MOZ NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Sądownictwa i Prokuratury
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Z godnie z zapisami porozu-
mienia najniżej uposażeni 
pracownicy otrzymają pod-
wyżki stawek osobistego 
zaszeregowania o 20 zł 

brutto na dniówkę. Z kolei pracownicy 
kwalifikowani będą mieli podwyższone 
stawki o 16 zł brutto na dniówkę. Ponadto 
ustaliliśmy premię inflacyjną za listopad  
i grudzień po 500 zł brutto dla wszystkich 
pracowników – mówi Ireneusz Lier, szef 
„Solidarności” w Grupie KOK. – Jeden  
z bardzo istotnych zapisów porozumienia 
mówi o tym, że stawki osobistego nie będą 
niższe od minimalnego wynagrodze-
nia. Dotychczas mieliśmy do czynienia  
z taką sytuacją, że te stawki były niższe 
i pracodawca wyrównywał je za pomocą 
różnych dodatków. To była patologiczna 

sytuacja. Teraz wracamy do normalnych 
zasad – dodaje przewodniczący.

Jak zaznacza Ireneusz Lier, zawarte 
z pracodawcą porozumienie jest kom-
promisem. – Część ludzi pewnie 
liczyła na więcej, więc trudno mówić 
o jakimś ogromnym zadowoleniu, ale 
jest to naprawdę znaczący krok do 
przodu. Wreszcie był konstruktywny 
dialog. Jest podwyżka, są premie infla-
cyjne, a na początku 2023 roku wzno-
wimy rozmowy płacowe – podkreśla  
przewodniczący.

W Grupie KOK od wielu miesięcy 
trwał spór zbiorowy dotyczący wyna-
grodzeń. Strona związkowa domagała się 
podwyżek o 20 proc. W dniach 5-6 paź-
dziernika w Grupie KOK przeprowadzone 
zostało referendum strajkowe. Wzięło  

w nim udział przeszło 70 proc. zatrud-
nionych. Ponad 93 proc. odpowiedziało 
się za strajkiem w walce o podwyżki. 
Sztab protestacyjno-strajkowy związ-
ków zawodowych działających w Gru-
pie KOK zapowiedział przeprowadzenie 
17 października dwugodzinnego strajku 
ostrzegawczego. Ostatecznie udało się 
rozwiązać konflikt w drodze dialogu, bez 
sięgania po najbardziej radykalne środki, 
jakie daje związkom zawodowym ustawa 
o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. 
Pracownicy wywalczyli podwyżki płac, 
więc strajk został odwołany.

Grupa KOK zatrudnia ok. 700 pracow-
ników. Spółka świadczy usługi ochro-
niarskie głównie dla kopalń Polskiej 
Grupy Górniczej.

Grzegorz podżorny

ponad 200 osób pikietowało 12 
października przed bramą Huty 
pokój w rudzie Śląskiej. Związki 

zawodowe domagają się pilnych rozmów 
z zarządem Grupy Kapitałowej Węglo-
koks, do której należą spółki wchodzące 
w skład rudzkiej huty. Zapowiadają 
zaostrzenie protestu, jeśli do spotkania 
nie dojdzie.

– Cały czas słyszymy ze strony Węglo-
koksu obietnice, z których nic nie wynika. 
Chcemy prawdziwego dialogu i podpisa-
nia prawdziwego porozumienia – powie-
dział podczas demonstracji Joachim 
Kuchta, przewodniczący „Solidarności” 
w Hucie Pokój.

Główną przyczyną akcji protestacyjnej 
zorganizowanej przez NSZZ „Solidarność” 
oraz Sierpień 80 jest pogarszająca się 
sytuacja spółki Huta Pokój Konstrukcje. 
Winą za problemy tego zakładu związ-
kowcy obarczają właściciela, czyli GK 
Węglokoks. Ich zdaniem zyski z kontraktów 
realizowanych przez Hutę Pokój Konstruk-
cje zamiast zostać w spółce, trafiają do 
Węglokoksu.

Kolejnym powodem protestu, jest brak 
realizacji obietnic dotyczących inwestycji 
w spółki Huty Pokój, które w sierpniu tego 
roku zostały złożone przez wicepremiera 
i ministra aktywów państwowych Jacka 
Sasina. Dotyczyły one budowy na tere-

nie rudzkiej huty nowoczesnej stalowni 
o zdolności produkcyjnej rzędu 1 mln ton 
stali rocznie oraz skierowania środków 
na dokapitalizowanie spółek hutniczych 
wchodzących w skład GK Węglokoks 
kwotą 560 mln zł.

Część hutniczą Grupy Kapitałowej 
Węglokoks stanowią Huta Łabędy w Gli-
wicach, Walcownia Blach Batory w Cho-
rzowie, a także trzy spółki w Rudzie Śląskiej: 
Huta Pokój, Huta Pokój Konstrukcje oraz 
Huta Pokój Profile. Rudzkie zakłady łącz-
nie zatrudniają ponad 700 pracowników. 
Kolejne kilkaset osób pracuje w spółkach 
kooperujących.

Kar

przedstawiciele 
związków zawodowych 

z Grupy KOK podpisali 
13 października 

porozumienie 
płacowe z zarządem 

firmy. Miesięczne 
wynagrodzenia 

pracowników ochrony 
kopalń wzrosną średnio 

o ok. 400 zł. 

pikieta 
pracowników 

Huty pokój

Jest porozumienie  
w Grupie KOK.  
Strajk odwołany
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T o była akcja happe-
ningowa. Kostka sia- 
na była symbolem, 
bo hasło naszej akcji 
brzmiało „7,8 proc. 

podwyżki? Takim sianem się wyp-
chajcie!”. Chodzi o to, że składana 
przez rządzących propozycja pod-
wyżek dla pracowników budżetówki 
jest żenująca. To ponad dwa razy niż-
szy wskaźnik niż wynosi inflacja. 
My domagamy się podwyżek płac 
o 20 proc., bo dopiero wtedy można 
mówić o realnym wzroście wyna-
grodzeń – powiedziała Edyta Ody-
jas, przewodnicząca NSZZ „Solidar-
ność” Pracowników Sądownictwa  
i Prokuratury.

Podkreśliła, że uczestnicy hap-
peningu odwiedzali biura posłów 
wszystkich opcji politycznych, bo 
cała tzw. klasa polityczna jest odpo-

wiedzialna z mizerię finansową  
w sferze budżetowej. – Oczywiście 
większości nie było na dyżurach. 
I tych z koalicji, i tych z opozycji. 
W biurach ugrupowań opozycyj-
nych padały rzecz jasna zapew-
nienia, że gdyby oni byli u władzy, 
to wyglądałoby to lepiej. Z kolei  
w biurach przedstawicieli ekipy 
rządzącej bywało różnie. Raz roz-
mowa, innym razem mur niechęci. 
Zderzyliśmy się też z arogancją wła-
dzy. Przy drzwiach napis, głoszący,  
że partia jest bliżej ludzi, a obok 
patrol policji, który zabrania nam 
wejścia do biura parlamentarzysty 
– relacjonowała Edyta Odyjas.

Przewodnicząca w związku  
z tym, że przyniosła siano do biura 
poselskiego, został ukarana manda-
tem w wysokości 500 zł za zaśmie-
canie. Później policja usiłowała wle-

pić kolejne mandaty, ale uczestnicy 
happeningu odmówili ich przyjęcia. 
– Żeby było jeszcze weselej, docze-
piono nam „ogon”, który poruszał 
się z nami po całej Warszawie, 
ale my nie daliśmy się zastraszyć. 
Dotarliśmy z sianem do wszystkich 
biur, do których planowaliśmy  
– dodała Odyjas.

Jak podkreślili związkowcy, data 
happeningu była nieprzypadkowa.  
Po pierwsze 17. października przy-
pada Międzynarodowy Dzień Walki 
z Ubóstwem. Po drugie to równo 
miesiąc przed wielką manifestacją 
„Solidarności” w Warszawie. Jed-
nym z trzech głównych żądań zapla-
nowanej na 17. listopada manifesta-
cji jest podwyżka płac pracowników 
zatrudnionych w szeroko pojętej 
sferze finansów publicznych.

Grzegorz podżorny

My do nich  
z uśmiechem, 
oni do nas  
z mandatami

podwyżki płac 
pracowników 
katowickich 
jednostek 
samorządowych

O 1000 zł brutto wzrosną od  
1 listopada wynagrodzenia 
pracowników jednostek podle-

głych Urzędowi Miasta w Katowicach. 
Systematyczny wzrost płac w miej-
skich instytucjach samorządowych 
został zagwarantowany w porozu-
mieniu podpisanym przez „Solidar-
ność” i inne organizacje związkowe z 
prezydentem Katowic w 2018 roku.

– Są to największe podwyżki, jakie kie-
dykolwiek otrzymali pracownicy jednostek 
podległych katowickiemu samorządowi. 
Na tę chwilę jesteśmy zadowoleni, ale 
trzeba pamiętać, że inflacja rośnie z mie-
siąca na miesiąc, a zarobki w instytucjach 
samorządowych nie są zbyt wysokie. Pan 
prezydent ma tego świadomość. Przyznał, 
że miasto boryka się z problemem dużej 
rotacji pracowników i trudnościami w 
zapełnieniu wakatów, dlatego podwyżka 
płac jest też podyktowana chęcią dopa-
sowania wynagrodzeń w podległych mu 
jednostkach do aktualnych wymogów 
rynkowych – mówi Stefan Jendrysczyk, 
przewodniczący Międzyzakładowej Komisji 
Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Pra-
cowników Samorządowych w Katowicach.

Podwyżkami objęci zostaną m.in. 
pracownicy Urzędu Miasta w Katowicach, 
Miejskiej Biblioteki Publicznej, Straży Miej-
skiej, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, domów 
pomocy społecznej „Zacisze” i „Przystań”, 
Zakładu Zieleni Miejskiej oraz Instytucji 
Kultury im. Krystyny Bochenek. W sumie w 
jednostkach podległych UM w Katowicach 
zatrudnionych jest kilka tysięcy osób.

Jak zaznacza Jerzy Kędzior, wiceprze-
wodniczący MKK NSZZ „S” Pracowników 
Samorządowych w Katowicach, wzrost 
wynagrodzeń jest efektem współpracy 
władz miasta ze stroną związkową. Został 
on zagwarantowany w porozumieniu pod-
pisanym w listopadzie 2018 roku. Uzgod-
niono wówczas, że podwyżki będą wcho-
dziły w życie co dwa lata. Ponadto jeden 
z zapisów dokumentu obliguje władze 
miasta do dialogu ze stroną związkową. 
– Spotykamy się dwa razy w roku i rozma-
wiamy o bieżących problemach w jednost-
kach samorządowych. Nie było to łatwe, ale 
udało nam się wypracować pewien model 
współpracy i dzisiaj to procentuje – dodaje 
Jerzy Kędzior.

aga

przedstawiciele „Solidarności” reprezentujący pracowników sfery 
budżetowej odwiedzili 17 października w Warszawie kilkanaście 
biur parlamentarzystów koalicji rządzącej i opozycji. Zostawiali 

tam petycje z żądaniami dotyczącymi wzrostu płac  
w budżetówce oraz prezent w postaci kostek siana.

Foto: pixabay.com
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Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

J ak poinformował katowicki 
Fundusz, w tym roku kapi-
tuła przyznała w sumie cztery 
nagrody główne oraz pięć 
wyróżnień w czterech kate-

goriach: „Ekologiczna osobowość roku”, 
„Gmina przyjazna dla czystego powie-
trza”, „Inwestycja proekologiczna roku”, 
„Programy i akcje na rzecz ochrony przy-
rody oraz edukacji ekologicznej”.

– Wraz ze statuetką laureaci otrzymują 
nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. 
zł. Ale nie te środki finansowe są w tym 
wszystkim najważniejsze. Najważniej-
sze jest to, że w ten sposób doceniamy 
nagrodzonych za ich działania na rzecz 
ochrony środowiska – mówi Tomasz Bed-
narek, prezes Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach, organizatora konkursu.

W kategorii „Ekologiczna osobowość 
roku” zwyciężyła dziennikarka Polskiego 
Radia w Katowicach Gabriela Kaczyńska, 
która wspólnie ze swoją córką prowadzi 
audycję zatytułowaną „EKO RANEK”. 
Poświęcony ekologii i ochronie środowi-
ska program jest realizowany w formie 
reportażu uczestniczącego. Są do niego 
zapraszani zarówno eksperci, jak i dzieci. 
Poszczególne odcinki emitowanej od bli-
sko 9 lat audycji są wykorzystywane w 
przedszkolach i szkołach jako materiał 
dydaktyczny. Gabriela Kaczyńska to 

także inicjatorka wielu akcji i kampanii 
społecznych poświęconych ochronie 
przyrody i zdrowemu stylowi życia. Do 
udziału w konkursie dziennikarkę nomi-
nował Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Śląskiego. Wyróżnienia 
w tej kategorii otrzymali Tomasz Beczała  
i Marcin Podsiadło.

Kolejnym laureatem konkursu są 
Goczałkowice-Zdrój, które zajęły I miej-
sce w kategorii „Gmina przyjazna dla 
czystego powietrza”. Miejscowość została 
nagrodzona za działania podejmowane 
na rzecz poprawy jakości powietrza. Jed-
nym z nich jest realizacja Programu Ogra-
niczenia Niskiej Edycji. Tylko w zeszłym 
roku na terenie Goczałkowic-Zdrój 
wymienionych zostało 135 nieefektyw-
nych źródeł ciepła. Do najważniejszych 
proekologicznych inwestycji zrealizo-
wanych w gminie w ostatnich latach 
należą rewitalizacja Parku Zdrojowego 
i budynku starego dworca oraz budowa 
centrum przesiadkowego ze stacją wypo-
życzania rowerów. Ponadto w gminie 
działa punkt konsultacyjno-informa-
cyjny programu „Czyste Powietrze”.

W kategorii „Gmina Przyjazna 
dla czystego powietrza” wyróżniono  
Ślemień i Mszanę.

Zielony Czek trafił także do Przedsię-
biorstwa Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. 
z o.o. Firma zwyciężyła w kategorii „Inwe-

stycja proekologiczna roku”. Zrealizowane 
przez gliwicki PEC przedsięwzięcie pole-
gało na budowie instalacji do odsiarczania 
i odazotowania spalin, dzięki czemu do 
atmosfery trafia mniej zanieczyszczeń 
gazowych. Całkowity koszt budowy się-
gnął 52 mln zł, z czego 27 mln zł stano-
wiło dofinansowanie przyznane przez 
WFOŚiGW w Katowicach.

Natomiast wyróżnienie trafiło do 
gminy Kalety, która została nagrodzona 
za zabiegi pielęgnacyjne pomników przy-
rody: cisu Donnesmarcka w Jędrysku  
i Alei Dębów w Truszczycy. 

W kategorii „Programy i akcje na 
rzecz ochrony przyrody oraz edukacji 
ekologicznej” zwyciężyło Stowarzysze-
nie „Nie dokarmiaj Smoga”. Otrzymało 
ono nagrodę za aktywną działalność na 
rzecz poprawy jakości powietrza. Stowa-
rzyszenie działa głównie w Pszczynie  
i ma na swoim koncie m.in. organizację 
kampanii edukacyjno-informacyjnych. 

Pierwsze Zielone Czeki Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach przyznał  
w 1994 roku. Wśród dotychczasowych 
laureatów konkursu znajdują się pasjonaci 
ochrony środowiska: naukowcy, nauczy-
ciele, dziennikarze, przedsiębiorcy, mia-
sta i stowarzyszenia. Przedsięwzięcie jest 
realizowane z okazji Dnia Ziemi. 

agnieszka Konieczny
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11 października 
w Centrum 

Konferencyjno-
Biznesowym na 

Stadionie Śląskim  
w Chorzowie odbyła 

się uroczysta gala, 
podczas której 

wręczono nagrody 
laureatom tegorocznej 

edycji konkursu Zielone 
Czeki. Do zwycięzców 
trafiły statuetki, bony 

pieniężne i wyróżnienia.

Konkurs  
Zielone Czeki ’2022 
rozstrzygnięty



 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)

 3,58 zł
Dodatek za pracę w porze nocnej  
(październik 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)
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28 października o godz. 16.00  
w kościele pod wezwaniem 
Wniebowzięcia NMP w Katowi-
cach odprawiona zostanie msza 
św. rozpoczynająca peregrynację 

obrazu „Matki Boskiej Robotników Solidarności” po 
Regionie Śląsko-Dąbrowskim. To początek modlitew-
nego przygotowania do przyszłorocznej Ogólnopolskiej 
Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę, której organi-
zatorem będzie nasz Region. 

– Do udziału w nabożeństwie zapraszamy przedstawi-
cieli organizacji zakładowych NSZZ „Solidarność” wraz 
z pocztami sztandarowymi oraz mieszkańców Katowic 
– mówi Mirosław Truchan, wiceprzewodniczący Zarządu 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”.

Peregrynacja ikony „Matki Boskiej Robotników Soli-
darności” jest tradycją „S” związaną z Ogólnopolską 
Pielgrzymką Ludzi Pracy na Jasną Górę. Odbywa się ona 
co roku w trzecią sobotę i niedzielę września. Początek 
tego zwyczaju datuje się na 1982 rok, kiedy to ks. Jerzy 
Popiełuszko zorganizował pielgrzymkę dla robotników 
Huty Warszawa. Rok później na Jasną Górę pielgrzy-
mowali już robotnicy również z innych części Polski  
i modlili się o godną pracę.

W 1984 roku artysta z Podlasia – malarz Artur 
Chaciej namalował obraz „Matki Boskiej Robotników 
Solidarności”. Pomysłodawcą był ówczesny przewod-
niczący podziemnego Zarządu Regionu podlaskiej 
„Solidarności” Stanisław Marczuk. 

Tło obrazu, na którym widnieje wizerunek Matki 
Bożej Częstochowskiej, stanowi biało-czerwona flaga 
z datami i symbolami robotniczych zrywów, m.in. 
Poznańskiego Czerwca’56 czy Grudnia’70 na Wybrzeżu.

W sumie powstały trzy kopie obrazu. Są różnej wiel-
kości. Najmniejszy otrzymał na własność bł. ks. Jerzy 
Popiełuszko. Drugi, nieco większy, trafił do kościoła 
św. Brygidy w Gdańsku. Natomiast największy obraz 
związkowcy podlaskiej „Solidarności” przekazali pod-
czas II Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę w 1984 
roku, jako symbol spotkań u stóp Czarnej Madonny. 
Obraz przez kilka lat był przechowywany na Jasnej 
Górze, by potem towarzyszyć „Solidarności” w Piel-
grzymkach Ludzi Pracy. Od 2014 roku pełni rolę for-
macyjną przez peregrynację po kraju z relikwiami 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki wraz z miniaturą krzyża 
z Nowej Huty. Co roku peregrynacja odbywa się  
w innym Regionie NSZZ „Solidarność.

aKNy

Peregrynacja obrazu „Matki 
Boskiej Robotników Solidarności” 
po Regionie Śląsko-Dąbrowskim
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Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”  

ul. Floriana 7, 40-286 Katowice
 32 353-84-25

www.solidarnosckatowice.pl
tygodnik@solidarnosckatowice.pl 

 32 728-41-04

Śląsko-Dąbrowski NSZZ

więcej na:

solidarnosckatowice.pl/bajka-pana-kleksa

Benefit dla członków 
„Solidarności”
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