
 » 7 września śląsko-dąbrowska „Solidarność” 
ogłosiła pogotowie protestacyjne na 
Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. 

 » Nasi eksperci przygotowali systemowe 
rozwiązania, które obniżą ceny energii  
co najmniej o 50 proc. Droga energia  
to główny powód inflacji. Jeśli ona  
stanieje, spadną ceny w sklepach,  
a przedsiębiorstwa złapią oddech.  
Nie będą musiały ograniczać produkcji  
i zwalniać pracowników. 

 » Rząd odleciał. Odkleił się od społeczeństwa. 
Nie słucha nikogo, nie wie, co dzieje się  
w domach zwykłych ludzi i w zakładach 
pracy. Nie realizuje umów i porozumień 
podpisanych ze śląsko-dąbrowską 
„Solidarnością”. Jedyna recepta rządu  

na kryzys to kolejne dodatki i dopłaty,  
które pomagają na chwilę, ale nie 
rozwiązują problemu.

 » Najwyższy czas przywołać polityków do 
porządku. Zmusić ich, żeby wreszcie robili 
to, za co im płacą!

 » Musimy się o to głośno upomnieć. 
Wszyscy! Inaczej dalej będzie tak jak jest. 
W telewizji propaganda sukcesu, a Twój 
portfel coraz chudszy.  

 » Rozpoczynamy przygotowania do akcji 
protestacyjnych. Aby były skuteczne, 
muszą je poprzeć dziesiątki tysięcy ludzi 
ze Śląska i Zagłębia. Inaczej rząd po raz 
kolejny oleje nasz region i nas wszystkich. 

Wszyscy musimy być gotowi do protestu. Ty RóWNież!  
Tu nie chodzi o politykę, ale o przyszłość Twojej rodziny!

Ile ostatnIo wydałeś na zakupy?  
o Ile wIęcej nIż w zeszłym roku kosztowała cIę 

wyprawka szkolna dla dzIecka?  
o Ile wzrosły twoje comIesIęczne rachunkI?  
o Ile poszły w górę raty twoIch kredytów?  

jak długo jeszcze dasz radę utrzymywać rodzInę, 
gdy ceny wszystkIego rosną z dnIa na dzIeń?

przedsIębIorstwa na śląsku I w zagłębIu  
są na skraju bankructwa. ceny energII dla fIrm 

wzrosły o kIlkaset proc. kryzys dotknął wszystkIch 
od pIekarnI po wIelkIe zakłady przemysłowe.  

a co będzIe z twoją rodzIną, jeślI stracIsz robotę? 



7 wrześnIa śląsko-dąbrowska „solIdarność”  
ogłosIła pogotowIe protestacyjne  

na górnym śląsku I w zagłębIu dąbrowskIm. 

ŻĄDAMY:

I. Wprowadzenia systemowych rozwiązań na poziomie krajowym, których 
efektem będzie obniżenie ceny energii co najmniej o 50 proc., polegających na:

1. Natychmiastowej likwidacji stuprocentowego obliga giełdowego  
w handlu energią.
W Polsce cała wyprodukowana energia musi być sprzedawana na giełdzie.   
Obligo giełdowe powoduje, że ceny energii są 2-3 razy wyższe od kosztów jej  
produkcji w elektrowniach. Na manipulacjach cenami zarabiają giełdowi  
spekulanci, a płaci za to polskie społeczeństwo i zakłady pracy. Obligo giełdowe 
można zlikwidować jedną ustawą. Można to zrobić w kilka dni, bez żadnych  
kosztów dla budżetu państwa. 

2. Wprowadzenia ustawy specjalnej tymczasowo ograniczającej swobodę 
obrotu nośnikami energii w celu ustabilizowania jej ceny. Jesteśmy w sytuacji 
nadzwyczajnej. Gospodarka stoi w obliczu największego kryzysu od dziesięcioleci. 
Nadzwyczajna sytuacja wymaga nadzwyczajnej reakcji państwa. Niezbędne 
jest przyjęcie ustawy specjalnej, która utworzy grupę zakupową złożoną z agend 
państwowych np. agencji rezerw materiałowych. Grupa ta posiadałaby specjalne 
uprawnienia dotyczące zakupu nośników energii do Polski. Jednocześnie ustawa 
przewidywałaby maksymalne ograniczenie możliwości zakupu nośników energii 
przez inne organizacje i podmioty. W sytuacji kryzysu energetycznego i wojny  
tuż za naszą granicą, państwo musi wziąć na swoje barki odpowiedzialność  
za ustabilizowanie cen nośników energii i zapewnić, żeby trafiały one  
do polskich rodzin i przedsiębiorstw. 

II. Złożenia przez polską delegację na najbliższym szczycie Rady Europejskiej 
oficjalnego wniosku o zawieszenie, a następnie głęboką reformę systemu 
handlu emisjami EU ETS. 
ETS to wprowadzony przez Unię Europejską parapodatek od emisji CO2. Musi go 
płacić energetyka i przemysł. W ostatnich latach ta opłata wzrosła o kilkaset proc. 
ETS podwyższa cenę każdej MWh energii elektrycznej wyprodukowanej w elektrowni 
węglowej o ponad 280 zł. Opłaty emisyjne znacząco podwyższają również ceny 
ciepła systemowego oraz koszty produkcji w przemysłach energochłonnych. Polski 
rząd w mediach od dawna mówi, że ETS trzeba zawiesić, ale w Unii Europejskiej nie 
zrobił nic, aby to rzeczywiście się stało. Czas wziąć się do roboty!

III. Jak najszybszej realizacji inwestycji w nowoczesne technologie węglowe, 
których katalog został zapisany w Umowie społecznej dotyczącej transformacji 
sektora górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji 
województwa śląskiego. Jednym z fundamentów Umowy społecznej podpisanej 
przez rząd w ubiegłym roku są inwestycje w nowoczesne technologie węglowe, które 
pozwalają produkować tanią energię w sposób przyjazny dla środowiska. Ani jedna  
z tych inwestycji nawet się nie rozpoczęła. Gdyby nie bezczynność rządu, Polska 
mogłaby o wiele skuteczniej bronić się przed kryzysem energetycznym. Np. gdyby 
zbudowane zostały instalacje do zgazowywania węgla, nasz kraj miałby do 
dyspozycji dodatkowe 4 mld m3 gazu. Gazu wielokrotnie tańszego od surowca  
z importu i produkowanego u nas w kraju z polskiego węgla.


