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Powstrzymania wzrostu cen energii 

Podniesienia wynagrodzeń w sferze finansów publicznych 

Przyjęcia ustawy dot. emerytur stażowych 

ŻĄDA 3xP  
Drastyczny wzrost cen energii jest skutkiem polityki klimatycznej Unii Europejskiej 

i agresji Rosji na Ukrainę. Aby temu przeciwdziałać rząd wprowadza skomplikowany 
system wsparcia dla poszczególnych firm, w tym firm energochłonnych, który jest pomocą 
publiczną i może zostać zakwestionowany przez Komisję Europejską. To oznacza upadłość 
znaczącej części polskiego przemysłu i utratę nawet miliona miejsc pracy. „Solidarność” 
domaga się systemowego rozwiązania, polegającego na ustaleniu maksymalnej ceny 
energii, jednakowej dla wszystkich i wsparcia wytwórców energii oraz odrzucenia unijnej 

religii klimatycznej, w tym systemu ETS, dekarbonizacji oraz pakietu „Fit for 55”.

Proponowany przez rząd poziom podwyżek w roku 2023 w zestawieniu                      
z inflacją nie gwarantuje zachowania siły nabywczej wynagrodzeń w szeroko pojętej 
sferze finansów publicznych. Chodzi tu nie tylko o państwową sferę budżetową, 
ale również wszystkie obszary finansowane z pieniędzy publicznych, w tym przez 
samorządy. „Solidarność” domaga się podwyżek jeszcze w tym roku oraz 20 proc. 
podwyżki w roku 2023 dla pracowników państwowej sfery budżetowej, oświaty, 
ochrony zdrowia, cywilnych pracowników sądów, prokuratur, służb mundurowych, 
wojska, pracowników jednostek samorządowych m.in. pracowników socjalnych, 
domów pomocy społecznej, administracji samorządowej. Żąda również odmrożenia 

wskaźnika naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Sejm od blisko roku mrozi prace nad obywatelskim projektem „Solidarności” 
„Emerytura za staż”, a prezydencki projekt skierowany w grudniu ub. roku nie miał 
nawet swojego pierwszego czytania. Rozwiązanie to zakłada możliwość przejścia 
na emeryturę po wykazaniu okresu ubezpieczeniowego 40 lat przez mężczyzn 
i 35 lat przez kobiety, bez względu na wiek. „Solidarność” żąda natychmiastowego 
odmrożenia prac i dialogu w tej sprawie. To kwestia wiarygodności Zjednoczonej 

Prawicy, która w 2015 roku zobowiązała się do przyjęcia takich rozwiązań.
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