
17,9
proc.

tyle wyniosła inflacja  
w październiku  

wg danych GUS

Nr 21/2022 
Katowice
3.11.2022

Tygodnik bezpłatny  
iSSn 1732-3940

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” / www.solidarnosckatowice.pl

Śląsko-Dąbrowski NSZZ

Foto: TŚD

17. listopada 
manifestacja  
w warszawie

2-3



Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ „Solidarność”
Katowice 3.11.2022 / Nr 21/20222 MaNifeStacja 17. liStopaDa

Związkowcy komentują  
słowa Kaczyńskiego:  
niewiedza i skrajna arogancja

opowiadając 
publicznie kompletne 

niedorzeczności na temat 
węgla, wykazuje się pan 

nie tylko brakiem wiedzy, 
ale przede wszystkim 

skrajną arogancją. 
arogancją wobec 

ciężkiej pracy górników, 
wobec całego Górnego 

Śląska – napisali liderzy 
regionalnych i branżowych 

struktur „Solidarności” do 
jarosława Kaczyńskiego. 

3 listopada związkowcy 
skierowali do prezesa piS 

list otwarty, w którym 
wyrazili oburzenie jego 

niedawną wypowiedzią na 
temat górnictwa. 

D ominik Kolorz, szef ślą-
sko-dąbrowskiej „Soli-
darności”,  Jarosław 
Grzesik, przewodniczący 
Krajowego Sekretariatu 

Górnictwa i Energetyki NSZZ „S” oraz 
Bogusław Hutek, lider górniczej „Soli-
darności” w liście otwartym skierowa-
nym do prezesa PiS wskazali, że słowa 
Kaczyńskiego zawierają „manipulacje, 
półprawdy i całkowite przekłamania”. 

Chodzi o wypowiedź Jarosława 
Kaczyńskiego z 26 października wygło-
szoną podczas spotkania z wyborcami 
w Radomiu. Szef partii rządzącej powie-
dział m.in., że węgiel ze śląskich kopalń 
jest słabej jakości, kopalnie przynoszą 
„stałe straty” i w gospodarce rynkowej 
nie można ich utrzymywać. Zazna-
czył też, że rząd zamierza inwestować  
w energetykę wiatrową i atomową.

polski węgiel 3 razy tańszy 
Liderzy regionalnych i branżowych 
struktur „Solidarności” odnieśli się do 
najbardziej – w ich ocenie – bulwer-
sujących tez wypowiedzianych przez 
Jarosława Kaczyńskiego, m.in. do słów 
o nierentownych kopalniach oraz spa-
dających cenach węgla. – Istotnie, tuż 
po rosyjskiej inwazji na Ukrainę węgiel 
kamienny na europejskich rynkach 

kosztował nawet 420 USD/t. Obecnie 
cena ta wynosi ok 240 USD/t, czyli w 
przeliczeniu na złotówki ok. 1150 zł. 
Tymczasem polskie kopalnie sprzedają 
węgiel do elektrowni za ok. 400 zł – czy-
tamy w liście. – Tylko i wyłącznie dzięki 
taniemu polskiemu węglowi cena ener-
gii w Polsce od wielu miesięcy należy 
do najniższych w Europie. Przez długie 
okresy była ona 2, a nawet 3 razy niższa 
w porównaniu do Niemiec, Francji, czy 
innych, znacznie bogatszych od naszego 
krajów zachodnich. Gdyby polskie 
kopalnie sprzedawały węgiel energetyce 
po cenie rynkowej, inflacja w naszym 
kraju wynosiłaby dwa razy więcej niż 
obecnie, a polska gospodarka znajdo-
wałaby się dziś w kompletnej ruinie  
– podkreślili związkowcy. 

Górnictwo przynosi zyski
Wskazali, że pomimo faktu, iż spółki 
górnicze sprzedają węgiel energetyce 
znacznie poniżej jego wartości rynko-
wej, polskie kopalnie przynoszą zyski. 
– Górnictwo nie tylko samo jest ren-
towne. Ta branża ratuje rentowność 
całej polskiej gospodarki – zaznaczono 
w piśmie skierowanym do Jarosława 
Kaczyńskiego. 

Sprzeciw liderów regionalnych  
i branżowych struktur „Solidarności”  

wzbudziła również deklaracja prezesa 
PiS, zgodnie z którą rząd ma obec-
nie stawiać na energetykę wiatrową. 
Związkowcy określili te plany mianem 
sabotażu gospodarczego i działaniem 
na szkodę bezpieczeństwa naszego 
kraju. – Jeśli kopalnie należy likwido-
wać, bo rzekomo przynoszą straty, to 
energia odnawialna w ogóle nie ma 
racji bytu w gospodarce wolnorynko-
wej. Na świecie nie ma kraju, w któ-
rym energetyka odnawialna działa 
na zasadach rynkowych. Funkcjo-
nuje ona wyłącznie dzięki olbrzymim 
dopłatom. Dla przykładu tylko w 2020 
roku Niemcy dopłacili do OZE niemal  
31 mld euro, a szacuje się, że do 2030 
roku dopłacą kolejne 860 mld euro 
– napisali Dominik Kolorz, Jarosław 
Grzesik i Bogusław Hutek. 

Związkowcy wyrazili też oburze-
nie słowami Jarosława Kaczyńskiego, 
według których polski węgiel jest słabej 
jakości. Podkreślili, że jest przeciwnie, 
o czym najlepiej świadczy ogromny 
popyt na rodzimy surowiec. – Węgiel 
ze śląskich kopalń jest nieporównywal-
nie lepszej jakości niż znacznie droższy 
surowiec importowany przez rząd w 
panice, w całkowicie chaotyczny spo-
sób z całego świata – zaznaczyli autorzy 
wystąpienia.
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P ortfele Polaków chudną w zastra-
szającym tempie i nikt już nie 
pyta, czy trzeba będzie zaciskać 
pasa, tylko jak mocno trzeba 
będzie zacisnąć. Inflacja w paź-

dzierniku według GUS wyniosła 17,9 proc.  
To najwięcej od 1996 roku. Ceny żywności 
wzrosły o 22 proc. Ceny opału astronomiczne, 
ceny energii dobijające. Ludzie oczekują zde-
cydowanych i przede wszystkim skutecznych 
działań rządu, które będą łagodzić skutki tego 
kryzysu i pozwolą szybko wyjść z dołka. Pyta-
nie, czy ten rząd jest w stanie takie działania 
przeprowadzić, a nie tylko poprzestać na obiet-
nicach, że kiedyś będzie lepiej.

17. listopada jedziemy do Warszawy wykrzy-
czeć głośno, że obietnice nas nie zadowalają. 
Oczekujmy konkretów. Mamy własne pomysły, 
własne propozycje rozwiązań. Domagamy się 
od rządzących systemowej obniżki cen ener-
gii, aby ulżyć mieszkańcom Polski, aby ulżyć 
polskim przedsiębiorstwom. Domagamy się 
podwyżek płac w szeroko pojętej budżetówce. 
Trzeci nasz postulat dotyczy dotrzymania obiet-
nicy w sprawie emerytur stażowych.

Gdy w Polsce, w Europie i na świecie sytu-
acja była dobra, rząd radził sobie dobrze. Parę 
dobrych projektów udało się wdrożyć, parę 
sensownych rzeczy zrealizować. Gorzej z dzia-
łaniami strategicznymi, szczególnie tymi doty-
czącymi sektora górniczo-energetycznego. 
Przyszła pandemia, potem wojna i w poczy-
nania rządzących wkradł się chaos. Mszczą 
się dawne zaniechania, dawne i obecne błędy. 
Postępowanie partii rządzącej zaczyna niebez-
piecznie przypominać to, co robili poprzednicy 
z koalicji PO-PSL, którzy naobiecywali, słowa 
nie dotrzymali i oszukali mieszkańców Śląska 
oraz Zagłębia Dąbrowskiego. To smutne, że 
wśród warszawskich elit, i to niezależnie od 
barw politycznych, tak popularne jest myśle-
nie o naszym regionie jako o kolonii. Wykorzy-
stać, zabrać, co najlepsze, a z problemami niech 
sobie tubylcy ze Śląska radzą sami. 

Węgiel zły, górnictwo złe
Już od dłuższego czasu podejrzewaliśmy,  
że rząd za swoje błędy wobec górnictwa i za 
błędy poprzednich ekip rządzących winą będzie 
chciał obarczyć górników. Przerabialiśmy to wie-
lokrotnie w minionym ćwierćwieczu. Ta sama 
narracja, że to nie nieudolność rządzących, brak 
sensownego zarządzania całym sektorem pali-
wowo-energetycznym, błędy strategiczne, lecz 
górnicy byli, są i będą winni. Kiedyś, że wydoby-
wali za dużo. Teraz, że za mało. Jeśli jeszcze ktoś 
parę tygodni temu łudził się, że to jakaś pomyłka 
w przekazie, to oliwy do ognia dolał sam szef 
partii. Z przekazu, jaki zaserwował wyborcom 
w Radomiu wynika, że górnictwo jest złe, węgiel 
złej jakości, dlatego najjaśniej nam panujący 
idą w atom i w offshore. Coraz bardziej realny 
jest scenariusz, że kopalnie będą likwidowane 
wcześniej niż wynika to z umowy społecznej 
podpisanej przez rządzących z reprezentan-
tami związków zawodowych, pracodawców  
i samorządowców ze Śląska i Zagłębia. Spełnie-
nie się tego scenariusza oznaczałoby totalny 
krach gospodarczy w regionie.

obiecanki-niedotrzymywanki
Niedotrzymywanie umów to cecha wspólna 
wielu polityków, niezależnie od tego, jakie 
barwy noszą, jakie poglądy wygłaszają. W przy-
padku naszego regionu przekonaliśmy się o tym 
wielokrotnie. Od lat w wielu obszarach wypra-
cowywaliśmy, nie tylko jako śląsko-dąbrowska 
„Solidarność”, ale wspólnie z innymi związkami 
zawodowymi, często też z pracodawcami i samo-
rządowcami, programy gospodarcze, projekty 
rozwiązań, aktów prawnych, mające na celu roz-
wój regionu i kraju, kreowanie dobrych miejsc 
pracy. To były naprawdę obiecujące projekty. 
Niestety większość z nich w praktyce została na 
papierze. Gdy w maju 2021 roku podpisywali-
śmy umowę społeczną w sprawie transformacji 
górnictwa i regionu, wyraziłem oczekiwanie 
mieszkańców tej ziemi, że Polska nie zapomni 
o Śląsku. Wicepremier Jacek Sasin zapewniał,  
że Polska oczywiście nie zapomni. Minęło kil-
kanaście miesięcy i muszę stwierdzić, że pamięć 
polityków z Warszawy jest jednak bardzo 
zawodna, krótka i nietrwała.

płace w budżetówce? Budżetowe
Podwyżka płac w budżetówce to jeden  
z naszych kluczowych postulatów. Wynagro-
dzenia w tym sektorze dają obraz państwa, 
jego solidności i skuteczności. Wygląda to 
niestety bardzo słabo. I nie chodzi mi o płace 
różnych ważnych funkcjonariuszy. Oni mają 
się znakomicie. Mam na uwadze szeregowych 
pracowników budżetówki. To są przedsta-
wiciele przeróżnych zawodów i specjalizacji,  
od których zależy, jak wygląda poziom i kom-
fort naszego życia, zdrowie, edukacja, bezpie-
czeństwo, transport i szereg innych ważnych 
obszarów. Tymczasem wynagrodzenia znacz-
nej części pracowników „budżetówki” kręcą 
się w okolicach płacy minimalnej, czyli nieco 
powyżej poziomu zasiłku dla bezrobotnych  
w Niemczech. To są zarobki dla wielu wręcz 
upokarzające. Tym bardziej że często są to pra-
cownicy, którzy wiele lat poświęcili na naukę, 
zdobywanie kolejnych kwalifikacji i de facto 
muszą się kształcić ustawicznie, bo tego wymaga 
ich zawód. Upokarzająca jest też rządowa propo-
zycja podwyżki dla pracowników sfery budżeto-
wej. To 7,8 proc.! Inflacja, przypomnę, 17,9 proc.

trzeba słuchać ludzi
Czy nasza manifestacja w Warszawie wypro-
stuje rządzących, zlikwiduje ich kłopoty  
z pamięcią i zmusi do aktywnej walki z proble-
mami, które dotykają obecnie wszystkich Pola-
ków? Im mocniej wybrzmi nasz głos w stolicy, 
tym szanse uzyskania pożądanego efektu, czyli 
realizacji postulatów, większe. Rządy PO-PSL 
upadły po fali protestów społecznych zapocząt-
kowanych na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. 
Rządzący z tamtej ekipy polegli m.in. dlatego, 
że uparcie nie chcieli słuchać, czego od nich 
oczekujemy, czego się domagamy. Arogancja, 
pogarda dla ludzi myślących inaczej i ostenta-
cyjne lekceważenie były wówczas na porządku 
dziennym. Jeśli obecnie rządząca koalicja Zjed-
noczonej Prawicy będzie kopiowała tamte nie-
chlubne wzorce i jeśli nadal będzie głucha jak 
pień, to finał będzie identyczny.

Dominik Kolorz 
przewodniczący  
Zarządu Regionu 

Śląsko-Dąbrowskiego 
nSZZ „Solidarność”

Komentarz:

Wykrzyczymy to  
17. listopada w Warszawie 

Ich zdaniem wypowiedź Kaczyń-
skiego stawia pod znakiem zapytania 
realizację umowy społecznej dotyczącej 
transformacji górnictwa, która została 
podpisana przez rząd i związki zawo-
dowe w maju ubiegłego roku. Dokument 
ten określa szczegóły funkcjonowania 
branży do 2049 roku. Znajduje się w nim 
również m.in. katalog inwestycji w nowo-
czesne technologie, które pozwalają pro-
dukować tanią energię z węgla w sposób 
przyjazny dla środowiska. Związkowcy 
obawiają się, że przeciąganie notyfikacji 
umowy w Komisji Europejskiej oraz brak 
realizacji elementów umowy nie wyma-
gających zgody instytucji unijnych mogą 
być – w świetle wypowiedzi prezesa PiS 
– celowym działaniem rządu.

Kiedyś prezes chwalił węgiel  
i obiecywał inwestycje 
W liście otwartym związkowcy przypo-
mnieli również prezesowi PiS, co mówił 
o górnictwie w styczniu 2015 roku, będąc 
wówczas w opozycji do rządu PO-PSL.  
– Polskie górnictwo będzie miało szanse, 
będzie podstawą energetyki, będziecie 
mieli pracę, a środki, które przecież także 
ta władza chce przeznaczyć na to, by likwi-
dować kopalnie, będą przeznaczone na 
inwestycje, na rozwój – powiedział Jaro-
sław Kaczyński 7 lat temu przed kopal-
nią Pokój. Wówczas górnicy protestowali 
przeciwko planom likwidacji zakładu. 

– Czas brutalnie zweryfikował Pań-
skie obietnice. Kopalnia Pokój, pod którą 
zostały one złożone, dziś już nie istnieje 
– napisali związkowcy. Zaznaczyli, 
że podczas rządów PiS zlikwidowano 
również inne kopalnie, w tym m.in.  
KWK Krupiński i KWK Makoszowy.  
– Górnictwo nie otrzymało obiecanej 
przez Pana szansy. Zamiast inwesty-
cji i rozwoju, była powolna likwidacja  
i kolejne puste obietnice – czytamy w liście 
otwartym do Jarosława Kaczyńskiego.

Kroczą ścieżką poprzedników
Dominik Kolorz, Jarosław Grzesik i Bogu-
sław Hutek podkreślili, że protesty na Ślą-
sku w 2015 roku przyczyniły się do później-
szego upadku rządu Ewy Kopacz. – Jedną 
z przyczyn tego upadku była arogancja  
i lekceważenie okazywane mieszkańcom 
Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. 
Były niedotrzymane obietnice i niezreali-
zowane porozumienia. Dzisiaj Pan i Pań-
skie ugrupowanie podążacie dokładnie tą 
samą ścieżką. Nie oczekujemy, że nagle 
stanie się Pan ekspertem od górnictwa  
i energetyki. Jednak opowiadając publicz-
nie kompletne niedorzeczności na temat 
węgla, wykazuje się Pan nie tylko brakiem 
wiedzy, ale przede wszystkim skrajną aro-
gancją. Arogancją wobec ciężkiej pracy 
górników, wobec całego Górnego Śląska 
– napisali związkowcy. 

Przestrzegli, że rząd PiS może powtó-
rzyć scenariusz, który w 2015 roku stał 
się udziałem poprzedniej koalicji rzą-
dzącej. – Dla mieszkańców naszego 
regionu odpowiedzialność za słowo 
to ogromna wartość. Każdy, kto o tym 
zapomina, przegrywa u nas wybory.  
Z kolei doświadczenie pokazuje, że kto 
przegrywa na Śląsku, ten traci władzę 
w całym kraju. Tak było w 2015 roku. 
Jeśli Zjednoczona Prawica się nie opa-
mięta, tak będzie również w roku 2023  
– czytamy w liście otwartym. 

Łukasz Karczmarzyk
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K r yz ys  eu r op ejsk iego 
hutnictwa widoczny w 
danych dotyczących pro-
dukcji stali opublikowa-
nych przez World Steel 

Association, został wywołany w dużej 
mierze na własne życzenie. Nigdzie poza 
Unią Europejską przemysł nie jest obcią-
żony horrendalnymi opłatami za emisje 
CO2. Cena uprawnień emisyjnych w 
ostatnich miesiącach zbliżała się momen-
tami nawet do 100 euro/t. – 1 tona stali 
z wielkiego pieca to 2 tony emisji CO2. 
Łatwo policzyć o ile każda tona stali z 
europejskich hut jest już na starcie droż-
sza od pochodzącej z innych regionów 
świata. W takich warunkach nie jesteśmy 
w stanie konkurować – mówi Andrzej 
Karol, szef Krajowej Sekcji Hutnictwa 
NSZZ „Solidarność”.

Polityka klimatyczna Unii Euro-
pejskiej to również jeden z głównych 
powodów obecnego kryzysu energetycz-
nego, który szczególnie mocno uderzył  

w hutnictwo i inne branże energochłonne. 
Cena energii elektrycznej dla przemysłu 
wzrosła nawet o kilkaset proc. Gdyby 
zawiesić unijne opłaty za CO2, ener-
gia w Polsce automatycznie staniałaby  
o ok. 280 zł za MWh. 

Wydawało się, że w dobie kryzysu  
w Unii zwycięży rozsądek, a religia kli-
matyczna zejdzie na dalszy plan. Niestety 
nic takiego się nie stało. Co gorsza, przed-
stawiciele polskiego rządu krytykują poli-
tykę klimatyczną UE wyłącznie w wypo-
wiedziach dla krajowych mediów. Z kolei  
w Brukseli, zarówno premier Morawiecki, 
jak i minister Anna Moskwa przyklepują 
kolejne szkodliwe dla Polski rozwiązania. 

„Solidarność” od lat ostrzegała, że 
polityka klimatyczna UE doprowadzi 
do upadku europejskiego przemysłu,  
oraz ucieczki przedsiębiorstw i miejsc 
pracy poza granice Unii. Dzisiaj to dzieje 
się na naszych oczach. W ostatnich miesią-
cach już blisko 20 zakładów z branży stalo-
wej w całej UE ograniczyło lub wstrzymało 

produkcję. Takie decyzje zostały podjęte 
zarówno w państwach naszego regionu, 
takich jak Czechy czy Słowacja, jak  
i w krajach zachodnich. W samych Niem-
czech redukcje dotknęły 5 zakładów. 

Kryzys nie ominął również Polski. 
Kilka tygodni temu koncern ArcelorMit-
tal Poland ogłosił tymczasowe wstrzyma-
nie pracy wielkiego pieca nr 3 w Dąbro-
wie Górniczej. Związkom zawodowym 
udało się wynegocjować pakiet gwaran-
cji dla pracowników, ale nikt nie wie, 
co będzie np. za rok, jeśli kryzys jeszcze 
się pogłębi. – Jeśli będziemy bezczynnie 
siedzieć i czekać na katastrofę, to ona na 
pewno nastąpi. Dlatego właśnie 17. listo-
pada trzeba jechać do Warszawy i głośno 
zaprotestować. Polskie hutnictwo wraz z 
otoczeniem to ok. 120 tys. miejsc pracy. 
120 tys. rodzin, które mogą zostać pozba-
wione środków do życia w imię religii kli-
matycznej. Do tego nie można dopuścić. 
– podkreśla Andrzej Karol.

Łukasz Karczmarzyk 

W ielu przedsiębiorstwom cie-
płowniczym grozi upadek. 
Rządowe dopłaty do rachun-

ków za ogrzewanie pomogą odbiorcom 
indywidualnym, ale nie rozwiązują pro-
blemów dostawców ciepła. Związki 
zawodowe i pracodawcy z branży od 
miesięcy apelują o interwencję, pro-
ponują gotowe rozwiązania, ale rząd te 
apele ignoruje. 

– Ceny gazu i węgla dla ciepłownictwa 
wzrosły w ciągu roku o kilkaset proc. Koszty 
emisji CO2 w ciągu 2 lat urosły ponad trzy-
krotnie. Sytuacja spółek ciepłowniczych 
jest różna, ale znaczna część z nich, aby 
uniknąć strat musiałaby podnieść ceny 
dla odbiorców końcowych o ok. 300 proc.  
– mówi Dariusz Gierek, szef Regionalnej 
Sekcji Ciepłownictwa nSZZ „Solidarność” i 
wiceprzewodniczący śląsko-dąbrowskiej „S”.

Problemów branży ciepłowniczej nie 
rozwiązuje przyjęta we wrześniu ustawa 
wprowadzająca maksymalne ceny ciepła 
dla odbiorców indywidualnych i instytu-
cji użyteczności publicznej. Zgodnie z jej 
zapisami przedsiębiorstwa ciepłowni-
cze, których koszty produkcji przewyższą 
ustaloną ustawowo maksymalną cenę 
sprzedaży energii cieplnej, mają otrzymy-
wać rekompensaty. – Mówimy tutaj tylko  
o 2 grupach klientów. Za ciepło sprzeda-
wane firmom, żadnych rekompensat nie 
będzie. Dla wielu spółek ciepłowniczych 
firmy to nawet połowa wszystkich klien-
tów – tłumaczy Dariusz Gierek. 

W czerwcu związki zawodowe, orga-
nizacje pracodawców i samorządowcy 
zasiadający w Wojewódzkiej Radzie Dia-
logu Społecznego w Katowicach przyjęli 
wspólne stanowisko dotyczące fatalnej 

sytuacji w ciepłownictwie. W dokumen-
cie skierowanym do premiera Mateusza 
Morawieckiego zawarto propozycje doty-
czące systemowego wsparcia zarówno 
dla wytwórców jak i odbiorców ciepła sys-
temowego. – Po upływie trzech miesięcy 
dostaliśmy odpowiedź podpisaną przez 
wiceminister klimatu Annę Łukaszewską
-Trzeciakowską. Z tej odpowiedzi można 
wnioskować, że pani minister nawet nie 
przeczytała naszego stanowiska. Tę dopo-
wiedź można streścić zdaniem: „dosta-
niecie rekompensaty i macie się cieszyć”.  
To nie jest dialog tylko arogancja i lek-
ceważenie – wskazuje przewodniczący.  
– Jeśli rząd woli rozmawiać na ulicy, to my to 
życzenie spełnimy. 17. listopada w Warsza-
wie na pewno nie zabraknie pracowników 
sektora ciepłowniczego – dodaje Gierek.

KaR

We wrześniu 
produkcja stali w Unii 

europejskiej spadła w 
ujęciu rocznym o 16,7 

proc., podczas gdy 
w azji czy na Bliskim 

Wschodzie odnotowała 
dwucyfrowy wzrost. 

już niemal połowa stali 
zużywanej w polsce 
pochodzi z importu. 

Hutnictwo w naszym 
kraju i w całej Ue się 

zwija. to być może 
ostatni moment, aby 

spróbować je ratować. 

Zamiast  
dialogu 

arogancja  
i lekceważenie

Zakłady z branży hutniczej,  
które ograniczyły lub zawiesiły  
produkcję z powodu  
wysokich cen energii  
i opłat za emisję CO2

Nie można siedzieć  
i czekać na katastrofę
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SZZ „Solidarność”

O czywiście są w budże-
tówce takie specjalizacje 
i zajęcia, gdzie zarabia 
się wręcz świetnie, ale 
większość szeregowych 

pracowników tej sfery zarabia po pro-
stu mało. Lwią część, a często po prostu 
całość swoich dochodów przeznaczają 
na żywność i utrzymanie. Sięgająca  
17,9 proc. inflacja to zabójstwo dla ich 
domowych budżetów.

podwyżka,  
czyli mniejsza obniżka
Rządowa propozycja wzrostu wynagro-
dzeń w budżetówce od przyszłego roku 
o 7,8 proc. dodatkowo zirytowała pra-
cowników. – W praktyce to nie jest pod-
wyżka, tylko obniżka zarobków o 10 proc. 
Z czego tu się cieszyć? Z tego, że ludziom 
pensje spadły mniej, niż wskazywałyby 
wskaźniki inflacyjne? To marne pocie-
szenie – mówi Edyta Odyjas, przewodni-
cząca NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Sądownictwa i Prokuratury. Jak podkre-
śla, 17. listopada podczas manifestacji w 
Warszawie pracownicy budżetówki będą 
się domagać wzrostu płac o 20 proc. oraz 
wprowadzenia systemowych rozwiązań 
w tym obszarze. – Chodzi o to, abyśmy 
nie musieli chodzić do polityków i prosić 
się o jałmużnę – podkreśla Edyta Odyjas. 

to upokarzające
Równie krytycznie jak sądownicy rzą-
dową propozycję oceniają strażacy.  
– Swoją obecnością na manifestacji 
chcemy przypomnieć rządzącym, że jest 
coś takiego jak sfera budżetowa, a dba-
nie o zatrudnionych w niej pracowników 
należy do ich obowiązków. Chcemy też 
pokazać, co sądzimy o proponowa-
nej waloryzacji naszych wynagrodzeń  
o 7,8 proc., w sytuacji, gdy wskaźnik 
inflacji wynosi już blisko 18 proc. To upo-
karzające, bo na inne rzeczy pieniądze się 
znajdują – mówi Mariusz Szyszka, prze-
wodniczący „Solidarności” w Komendzie 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Mikołowie. 

płace w przeciwnym kierunku
Systemowego rozwiązania kwestii swoich 
wynagrodzeń domagają się też nauczy-
ciele i pracownicy oświaty. W 2019 roku 
nauczycielska „Solidarność” podpisała 
z rządem porozumienie płacowe, któ-
rego kluczowym punktem był zapis 
dotyczący powiązania nauczycielskich 
pensji ze średnią płacą w gospodarce. 
– Nie zostało to zrealizowane. Sprawy 
poszły w przeciwnym kierunku. Pensje 
nauczycielskie oscylują w okolicach płacy 
minimalnej – mówi Lesław Ordon, prze-
wodniczący Regionalnego Sekretariatu 

Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność”. 
Zwraca uwagę, że marne płace w oświacie 
powodują, że coraz mniej młodych ludzi 
decyduje się na zawód nauczyciela. – Nikt 
nie garnie się do zawodu, bo nikt nie chce 
klepać biedy – zaznacza Lesław Ordon.

Bieda piszczy  
w samorządach
Szeroko pojęta sfera budżetowa to 
nie tylko instytucje rządowe. To rów-
nież pracownicy samorządowi. Tam 
też przyszła bieda i się rozgościła.  
– 17. listopada jedziemy do Warszawy, żeby 
upomnieć się o naszą godność. Ludziom 
coraz trudniej wiązać koniec z końcem  
i widać to coraz bardziej. Idziesz do 
sklepu, wkładasz do koszyka kilka naj-
potrzebniejszych rzeczy i zostawiasz  
100 zł. A gdzie reszta wydatków? Pra-
cownicy są coraz bardziej sfrustrowani, 
zwalniają się i podejmują jakąkolwiek 
inną pracę, byle tylko zarobić trochę 
więcej – mówi Katarzyna Guzy, przewod-
nicząca „Solidarności” w Urzędzie Miej-
skim w Jastrzębiu-Zdroju. Jak zaznacza, 
w styczniu przyszłego roku ponad 100 
osób zatrudnionych w urzędzie będzie 
zarabiało na poziomie płacy minimal-
nej. W lipcu, po kolejnej podwyżce płacy 
minimalnej, ta liczba jeszcze wzrośnie. 

NY, aga

Bieda w budżetówce

pracujesz  
w budżetówce? 

przypuszczalnie 
klepiesz biedę. Można 

sobie żartować, że 
zawód nauczyciela czy 

urzędnika to taki rodzaj 
dość kosztownego 

hobby, gdyby nie fakt, 
że dla pokaźnego grona 

polaków to jedyne 
źródło utrzymania. 
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Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

M iododajne lipy zostały 
zasadzone na niezago-
spodarowanym do tej 
pory skwerze znajdu-
jącym się w pobliżu 

ścieżki rowerowej prowadzącej nad 
Jezioro Żywieckie. Miejsce to wskazała 
gmina Łodygowice. 

W wydarzeniu uczestniczył Tomasz 
Bednarek, prezes Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach, który podkreślał, 
że katowicki Fundusz popiera tego typu 
przedsięwzięcia. Dzięki nim wzrasta 
świadomość ekologiczna i przybywa 
terenów zielonych. 

Projekt „Beskidy miodem płynące. 
Kraina przyjazna pszczołom” wystarto-
wał w zeszłym roku i będzie realizowany 
przez 6,7 lat na terenach gmin: Łody-
gowice, Łękawica, Gilowice i Lipowa. 
Założenie jest proste. Zgłoszone przez 
mieszkańców tych gmin nieużytki są 
wykaszane i zasiewane nasionami łąk 
kwietnych. Zwiększanie powierzchni 
terenów porośniętych miododajnymi 
roślinami ma pomóc w rozwoju pszcze-
larstwa i zwiększaniu bioróżnorodności.

Jak informuje Bogusław Biernat, 
prezes Fundacji Zaangażowani.pl,  

tylko na terenie gminy Lipowa, w kwietne 
łąki zamienionych zostanie w sumie  
26 ha nieużytków. Jednak to dopiero 
początek, bo nieużytków jest znacznie 
więcej. Zazwyczaj są to niewielkie działki 
o powierzchni 10,15 arów znajdujące 
się na stromych zboczach gór. Bardzo 
często dostęp do nich jest utrudniony.  
– Są porośnięte wysoką trawą, czy dzi-
kimi krzewami. Przez wiele lat nikt w nie 
inwestował i nic na nich nie uprawiał, bo 
to się nie opłacało – wyjaśnia Bogusław 
Biernat. Podkreśla, że w tym roku przed-
stawiciele fundacji skupili się przepro-
wadzeniu akcji informacyjnej i zebraniu 
danych dotyczących nieużytków. – Roz-
wieszaliśmy bannery, spotykaliśmy się  
z mieszkańcami i samorządowcami. 
Myślę, że w przyszłym roku będziemy 
dokładnie wiedzieć, ile działek mamy do 
zagospodarowania i rozpoczniemy dzia-
łania na szeroką skalę – zaznacza.

Fundacja zajmuje się także wykasza-
niem działek porośniętych przez barszcz 
Sosnowskiego. To groźna, szybko roz-
przestrzeniająca się roślina, która może 
wywołać oparzenia i reakcje alergiczne. 
Nieużytki opanowane przez barszcz 
Sosnowskiego także zostaną zamienione 
w kwietne łąki, ale będzie to możliwe 

dopiero za kilka lat. Wyplenienie tego 
chwastu to bardzo długi proces. – Taka 
działka musi być koszona 3,4 razy w ciągu 
roku, żeby roślina nie zdążyła zakwitnąć, 
by nasiona się nie wysiały. To regularnie 
wykaszanie trzeba powtarzać przez kilka 
lat z rzędu. To tak długo trwa, bo nie sto-
sujemy żadnych substancji chemicznych, 
żeby nie doszło do skażenia gleby – dodaje 
prezes Fundacji Zaangażowani.pl.

Przedstawiciele fundacji zachęcają też 
mieszkańców Beskidów do zamieniania 
w kwietne łąki przydomowych traw-
ników. Nie tylko rozdają odpowiednie 
nasiona, ale także informują, w jaki sposób 
powinny zostać wykorzystane. – Wystar-
czą zaledwie 4 gramy nasion na metr 
kwadratowy ziemi, by łąka ładnie rosła. 
Jeśli wysiejemy zbyt dużo nasion lub są 
one niewłaściwie dobrane, to rośliny będą 
zbyt duże i zaczną się przewracać – wyja-
śnia Bogusław Biernat. W jego ocenie, to 
właśnie brak wiedzy zniechęca ludzi do 
zakładania tego typu łąk. 

Wraz z nasionami kwietnych łąk do 
mieszkańców beskidzkich gmin trafiają 
sadzonki miododajnych drzew i roślin 
zagrożonych wyginięciem, znajdujących 
się na Polskiej Czerwonej Liście Roślin.

agnieszka Konieczny

Foto: Fundacja Zaangażow
ani.pl

24 października 
w Łodygowicach 

posadzono kilkadziesiąt 
lip. to kolejna odsłona 

projektu „Beskidy 
miodem płynące. Kraina 

przyjazna pszczołom” 
realizowanego 
przez fundację 

Zaangażowani.pl.

Z myślą o pszczołach 
zamieniają nieużytki  
w kwietne łąki



www.solidarnosckatowice.pl
fb.com/SlaskoDabrowskaSolidarnosc 7MaNifeStacja 17. liStopaDa

A kcja zbiórki podpisów pod obywatelskim 
projektem ustawy przygotowanym przez 
ekspertów NSZZ „Solidarność” odbyła się w 
ekspresowym tempie. Zgodnie z wymogami 
formalnymi trzeba było zebrać 100 tys. pod-

pisów, aby Sejm był zobowiązany zająć się tym projektem. 
Zbiórka ruszyła na początku lipca. 30 września 2021 roku 
przedstawiciele NSZZ „Solidarność” złożyli w Sejmie listy 
z podpisami 235 tys. osób popierających projekt. 

– Emerytury stażowe były, są i będą bardzo waż-
nym projektem „Solidarności”, takim dopełnieniem 
całego systemu emerytalnego w naszym kraju. Tak, jak 
cieszymy się z emerytur stażowych dla górników, poli-
cjantów, czy strażaków, tak chcemy emerytur stażowych 
dla wszystkich pracowników, którzy mają wypracowany 
odpowiedni kapitał i odpowiedni staż pracy – podkreślał 
Piotr Duda podczas zorganizowanej wówczas konferen-
cji prasowej przed gmachem Sejmu. Wyraził nadzieję, 
że proces legislacyjny będzie procedowany w szybkim 
tempie. Jednak tempo prac nie było takie, jak oczeki-
wano. Projekt trafił do pierwszego czytania 14 grud-
nia. Przedstawiciel komitetu inicjatywy ustawodawczej  

prof. Marcin Zieleniecki przypominał z mównicy sejmo-
wej, że wprowadzenie emerytur stażowych zostało zapo-
wiedziane przez prezydenta RP Andrzeja Dudę w kampa-
nii wyborczej w 2020 roku oraz było elementem umowy 
programowej podpisanej przez niego z NSZZ „Solidar-
ność”. Podkreślał, że zgodnie z projektem emerytura 
stażowa ma być uprawnieniem, a nie obowiązkiem pra-
cownika. Debata nad obywatelskim projektem, nie wzbu-
dziła niestety zbytniego zainteresowania posłów. Prof. 
Zieleniecki przemawiał do prawie pustej sali. Obecni byli 
prawie wyłącznie ci posłowie, którzy w późniejszej debacie 
nad projektem prezentowali stanowiska poszczególnych 
klubów i kół poselskich. 15 grudnia nie został przyjęty 
wniosek Konfederacji o odrzuceniu projektu w pierwszym 
czytaniu. Ustawa została skierowana do dalszych prac  
w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 

Obecnie w Sejmie leżą dwa projekty w sprawie eme-
rytur stażowych. Jeden przygotowany przez ekspertów 
„Solidarności”, a drugi prezydencki. Andrzej Duda pro-
ponuje, żeby emerytura stażowa przysługiwała kobietom 
po 39. latach pracy, a mężczyznom po 44. latach. 

oprac. NY

Emerytury stażowe 
tkwią w zamrażarce
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Śląsko-Dąbrowski NSZZ

jeden z trzech głównych postulatów manifestacji 17. listopada  
w Warszawie dotyczy przyjęcia ustawy w sprawie wprowadzenia 
emerytur stażowych po 35. latach pracy dla kobiet i 40. latach pracy 
dla mężczyzn. obywatelski projekt ustawy w tej sprawie od grudnia 
zeszłego roku tkwi w sejmowej zamrażarce. 
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Spotykamy Się  
17. listopada  
w warszawie

NajwyżSzy czaS przywołać 
polityków do porządku.

zmuSić ich, żeby wreSzcie robili to,  
za co im płacą!

chceSz wziąć udział w maNifeStacji?
SkoNtaktuj Się z orgaNizacją związkową  

NSzz „SolidarNość” w Swoim zakładzie pracy.
SerdeczNie zapraSzamy!


