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Katowice, 26 czerwca 2018 roku

Szanowny Pan
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,

Prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarnośćwyraża głębokie
zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją gospodarczą w województwie śląskimoraz
opieszałościąprzedstawicieli rządu RP w podejmowaniu kluczowych dla naszego regionu

działań i decyzji. Coraz większe problemy sektora

en ergochłon nego, motoryzacyjnego
czy obronnego skupionych w województwie śląskimwymagają natychmiastowej interwencji,

W lutym 2018 roku skierowaliśmy wspólnie z Krajową Sekcją Górnictwa

Węgla
Kamiennego NSZZ Solidarnośćoraz Krajowym Sekretariatem Górnictwa i Energetyki NSZZ,,S''
pismo do Pana Premiera w związku z przyjęciem przez Parlament Europejski tzw. dyrektywy

ETS w skrajnie niekorzystnym dla Polski kształcie. Wskazaliśmy wówczas zagrożenia dla
gospodarki nasze8o kraju, jakie płyną w ko|ejnego zaostrzenia unijnej polityki klimatyczno-

energetycznej. Zawnioskowaliśmy też o spotkanie z Panem Premierem, które miałoby
na celu omówienie działań pozwalających zniwelować skutki dyrektywy ETS dla polskiego
przemysłu energochłonnego. Niestety do spotkania nie doszło, a na nasze pismo do tej pory
nie doczekało się jakiejkolwiek odpowiedzi.

co

Więcej, postawa rządu RP wobec polityki klimatyczno-energetycznej Unii
Europejskiej jest dla nas coraz bardziej niezrozumiała. Rząd wycofał się, mimo
wcześniejszych deklaracji, z koncepcji wypracowania wspólnego z partnerami społecznymi
stanowiska na szczyt CoP 24 w Katowicach. W regionie, w którym Występuje największa
w kraju koncentracja przemysłu energochłon nego, takie postępowan'ie musi budzić
uzasadn iony niepokój i sprzeciw,

Podjęcia pilnych działań Wymaga też napięta sytuacja w sektorze motoryzacyjnym.
Wciąż niepewna jest przyszłośćgliwickiej fabryki opla. Podobnie wygląda sytuacja W tyskim
zakładzie Fiat chrysler Automobiles, który wbrew wielokrotnym zapowiedzióm kierownictwa
koncernu, wciąż nie otrzymał do produkcji nowego modelu. Należy pamiętać, że problem
nie dotyczy wyłącznie pracowników zakładów w Gl|wicach i Tychach, ale również'dziesiątek
mniejszych firm produkujących podzespoły i komponenty.
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Jeszcze gorzej prezentują się perspektywy przedsiębiorstw z sektora obronnego,
w szczególności gliwickich Zakładów Mechanicznych Bumar-Łabędy. Choć przedsiębiorstwo
to ma potencjał, aby stać się wiodącym producentem sprzętu wojskowego w Polsce
i Europie, kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej do dnia dzisie,iszego nie
przedstawiło strate8ii rozwoju tego Bumaru-Łabędy.
Z przykrością należy stwierdzić również, że coraz większy niepokój budz| stan
realizacji przedsięwzięć zapisanych w Programie dla Śląska. O ite inwestycje infrastrukturalne
są wdrażane zgodnie z harmonogramami, to pozostałe przedsięwzięcia, szczególnie związane
z branżą energetyczną, w zasadzie nie ruszyły z miejsca, głównie ze względu na całkowitą
biernośćspółek i instytucji podległych Ministerstwu Energii.
Szanowny Panie Premierze,

mając w pamięci osobiste zaangażowanie Pana Premiera w doprowadzenie do
przyjęcia Programu dla Śląska, bardzo liczymy, że zaangażuje się Pan w rozwiązanie

opisanych powyżej problemów. lch liczba oraz skala wykraczają poza możliwości
i kompetencje Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach. Dlate8o też
Wnioskujemy do Pana premiera o spotkanie w najkrótszym możliwym terminie.
Jedynie rozpoczęcie bezpośrednich, koordynowanych przez Pana Premiera rozmów
poszczególnych przedstawicieli rządu z partnerami społecznymi z naszego regionu, może
doprowadzić do wypracowania konstruktywnych rozwiązań. Jednocześnie informujemy,
że kolejny już brak odpowiedzi rządu na zgłaszane przez nas problemy zmusi Region ŚląskoDąbrowski NSZZ Solidarnośćdo podjęcia odpowiednich działań statutowych.
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