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Zgodnie z przewidywaniami na posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego nie
wypracowano wspólnego stanowiska w sprawie przyszłorocznego wzrostu płacy
minimalnej, podwyżek dla budżetówki oraz waloryzacji rent i emerytur. „Solidarność”
domaga się nie tylko wyższych podwyżek, ale oczekuje również, że jeszcze w tym roku
pracownicy budżetówki otrzymają podwyżki, które przy obecnej inflacji pozwolą
zachować ich siłę nabywczą.

Podczas czwartkowego plenarnego posiedzenia RDS pod przewodnictwem Piotr Dudy odbyła
się wreszcie długo oczekiwana debata na temat założeń projektu budżetu państwa oraz
propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze
budżetowej na rok 2023, jak również propozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę
oraz minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. Strony nie uzgodniły wspólnej propozycji.

NSZZ „Solidarność” podtrzymał postulat wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze
budżetowej nie mniej niż 20 % oraz wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę do 1
stycznia 2023 nie mniej niż o 490 zł i od 1 lipca 2013 nie mniej niż o 250 złotych. Związek
ponadto uznał za konieczne dokonanie jeszcze w tym roku pozytywnej interwencji w kwestii
wynagrodzeń zatrudnionych w sferze finansów publicznych tak by co najmniej utrzymać ich
realną wartość w świetle tak wysokiej dynamiki inflacji w bieżącym roku.
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Wcześniej w pierwszej części spotkania strona rządowa przedstawiła informację na temat
stanu wdrożenia Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oraz pozostałych programów
europejskich. Jest to instrument, który ma na celu odbudowę gospodarki po pandemii
Covid-19. Polski KPO to 48 reform i 54 inwestycje. Wdrożenie KPO powinno zakończyć się do
31 sierpnia 2026 r. Polska w ramach KPO ma otrzymać 35,4 mld euro z tego 23,9 mld to część
dotacyjna i 11,5 mld euro to część pożyczkowa. Najpóźniej w sierpniu odbędzie się pierwsze
posiedzenie Komitetu Monitorującego ds. KPO, który będzie czuwał nad realizacją planu. W
jego pracach będzie uczestniczył także przedstawiciel NSZZ „Solidarność”.

Również w ramach posiedzenia rady Minister Klimatu i Środowiska przedstawiła zmiany, które
musiały zajść w naszej polityce klimatycznej i energetycznej wynikające ze skutków agresji
Rosji na Ukrainę. To m.in. aktualizacja założeń dot. polityki energetycznej do 2040 r., gdzie
dodano ważny filar o suwerenności energetycznej, dokonano także przeglądu technicznego
modernizacji bloków energetycznych. Poruszono także kwestię czystych technologii,
fotowoltaiki, morskiej energetyki wiatrowej, atomu oraz gazu. Wskazywano, że 30% polskich
domów wymaga termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła, a to przekłada się na mniejsze
rachunki. Rząd planuje w związku z tym zmiany w programie „Czyste powietrze”.

Podsumowując dyskusję Piotr Duda Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” zaproponował,
aby Rada Dialogu Społecznego na każdym posiedzeniu plenarnym otrzymywała informację na
temat bieżących działań dot. polityki klimatycznej i energetycznej.

- Jest to bardzo ważne, żebyśmy w tak szczególnym czasie otrzymywali prawdziwą i rzetelną
informację na ten temat - podkreślił Przewodniczący.

Obecna na posiedzeniu Anna Moskwa Minister Klimatu i Środowiska, poparła tą propozycję.
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