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Tydzień   z Tygodnikiem Solidarność

Większości Sędziom Trybunału Konsty-
tucyjnego zabrakło odwagi w naprawieniu 
skutków głupich decyzji politycznych, które 
każą Polakom pracować aż do śmierci. Nigdy 
się się z tym nie pogodzimy – oświadczył  
Piotr Duda po wyroku Trybunału Konsty-
tucyjnego. Rzeczywiście większość sędziów 
TK  okazała się bezwolnymi przedstawicielami państwa, któ-
rzy mimo ewidentnych naruszeń konstytucji przy uchwalaniu 
ustawy o wydłużeniu wieku emerytalnego, poparli rządowy 
dyktat. To prawda, przywileje emerytalne sędziów przez tę 
ustawę nie są zagrożone, tym bardziej chwała tym kilku spra-
wiedliwym, którzy zgłosili zdanie odrębne. Teraz już nie tylko 
rząd koalicyjny PO-PSL Donalda Tuska, nie tylko prezydent 
RP Bronisław Komorowski, ale też Trybunał Konstytucyjny 
z jego przewodniczącym Andrzejem Rzeplińskim skazują mi-
liony rodaków na bezrobocie i brak środków do życia. Bo pra-
cy dla ludzi po sześćdziesiątce jest w kraju niewiele, szcze-
gólnie dla tych, którzy ciężko tyrali fizycznie przez 30–40 lat. 
Oczywiście, co to może obchodzić sędziów czy urzędników 
lub ludzi wykonujących zawody, w których można pracować 
nawet do 80. Jednak to jest tylko ta tzw. śmietanka, ta war-
stwa społeczna znajdująca się w uprzywilejowanej sytuacji, 
w tym niektórzy cyniczni i zidiociali dziennikarze. A co ma 
zrobić ta ogromna reszta, klepać biedę do czasu otrzymania 
i tak niskich emerytur? Jesteśmy krajem z jednej strony bo-
gatym, bo pieniądze wyciekają do banków i korporacji zagra-
nicznych, z drugiej strony biednym, bo większości nie stać 
na dostatnie życie. A perspektywa, jaką stwarza wydłużenie 
wieku emerytalnego, tylko pogłębi tę biedę.   n

Decyzja Trybunału Konstytucyjnego – 
jak by jej nie oceniać – nie kończy batalii 
o wiek emerytalny. Solidarność, wyczer-
pawszy ścieżkę krajową, skieruje skargę 
do Międzynarodowej Organizacji Pracy. 
Będziemy też piętnować tych polityków, 
którzy głosowali za wydłużeniem i zrów-

naniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67 roku 
życia. Tylko zmiana opcji rządzącej na taką, która wyrzu-
ci wiek emerytalny do kosza, daje realną szansę na zmiany.

Niestety i jedno, i drugie musi potrwać. MOP skargi rozpa-
truje przynajmniej przez rok, wybory do sejmu i senatu też 
są za rok. Dlatego konieczna jest ciągła kampania. O wieku 
emerytalnym nie wolno ani na chwilę zapominać. 

Bardzo pomoże w tym nasza kampania i strona sprawdzam-
polityka.pl. Przedsięwzięcie okazało się ogromnym sukcesem. 
Codziennie na stronie pojawia się ponad 10 tys. nowych użyt-
kowników. Widać, że ludzie chcą sprawdzać polityków. Inte-
resuje ich, co kto zrobił. Potem będą mogli na wyborczych 
spotkaniach zadawać im trudne pytania. Słowem - rozliczać. 

Pierwszą okazją są nadchodzące wybory do europarlamen-
tu. 25 maja możemy dać wyraźny sygnał, że chcemy zmian. 
Kogo skreślić, a na kogo postawić? Zapraszam na www.spraw-
dzampolityka.pl. Jeśli z jakichś powodów trudno będzie na 
nią wejść, proszę próbować. Strona budzi tak ogromne zain-
teresowanie, że nasze serwery ledwie dają radę. Ale to do-
brze. Wytrzymają! n

Pokazujemy tylko prawdę
W historycznej sali BHP w Gdańsku NSZZ Solidarność rozpoczęła społeczną kam-

panię do europarlamentu. Promuje ona stronę www.sprawdzampolityka.pl. Kto ze-
chce może zobaczyć, jak kandydat z jego okręgu głosował w ważnych sprawach spo-
łecznych. „Oszukali wyborców. Teraz chcą uciec do europarlamentu”. Taki baner 
wisi na ścianie siedziby Komisji Krajowej. Około 600 billboardów, plakatów z tymi 
napisami oraz promujących internetową stronę będzie umieszczonych w 13 okrę-
gach w całym kraju. Przed rozpoczęciem konferencji prasowej 5 maja br. pracowni-
cy i kierownictwo Komisji Krajowej: przewodniczący Piotr Duda, zastępcy: Bogdan 
Biś, Tadeusz Majchrowicz, sekretarz Ewa Zydorek, Marek Lewandowski, rzecznik 
prasowy, pojawili się w sali BHP w białych koszulkach z napisami: „Oszukali nas”, 
„www.sprawdzampolityka. pl”. – Kampania NSZZ Solidarność ma pokazać hipokry-
zję i cynizm tych ludzi, którzy za nasze, budżetowe pieniądze robią sobie idiotycz-
ne, kretyńskie spoty – powiedział szef Piotr Duda.

Komen t ar ze  t ygodn ia

Marek Lewandowski Jerzy Kłosiński
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Porad prawnych udzielają eksperci związkowi. W tym wydaniu TS następujące tematy:  
międzyzakładowa komisja koordynacyjna (MKK), prawo do zasiłku przedemerytalnego  
a dochód z wynajmu

Walka o wiek emerytalny trwa dalej
Trybunał Konstytucyjny uznał, że ustawa wydłużająca wiek emerytalny do 
67 roku życia jest zgodna z konstytucją. Ale Solidarność będzie walczyła dalej.
Trybunał Konstytucyjny, który 6 i 7 maja rozpatrywał skargi NSZZ Solidar-
ność, OPZZ oraz Prawa i Sprawiedliwości odnośnie podniesienia wieku eme-
rytalnego, uznał, że wprowadzone przez rząd PO i PSL zmiany są konstytu-
cyjne. Zdaniem trybunału niezgodne z konstytucją jest zróżnicowanie praw 
kobiet i mężczyzn w przypadku emerytur częściowych.

Siła perswazji
Pracodawcy często zbyt szybko decydują się na zwolnie-
nia, nie rozpatrując za i przeciw związanych z likwida-
cją firm czy zwolnieniami. To jakaś plaga – mówi Danuta 
Czernielewska, przewodnicząca Zarządu Regionu Pobrze-
że Solidarności.

Zwycięstwo Solidarności  
na wschodzie
Przywrócenie do pracy Leszka Rudzińskiego – szefa zakładowej Solidarności 
w jednej z lubelskich spółek transportowych – to kolejne zwycięstwo związku 
w starciu z pracowniczym bezprawiem dzisiejszej Polski. Nie byłoby ono jed-
nak możliwe bez determinacji działaczy lubelskiej Solidarności.

Marek Jan Chodakiewicz, 
z Waszyngtonu widzi jaśniej sytuację 
Polski. W swoim najnowszym felietonie 
pisze:

Sądząc po europejskiej bezczynności w obli-
czu rzezi na Bałkanach w latach dziewięćdzie-
siątych i obecnego kryzysu w Ukrainie, trudno 

spodziewać się, że UE obroni Polskę. Wątpliwe jest też czy zrobi to 
NATO, jeśli USA nie będą miały takiej woli. Podczepienie się pod 
Europę nie daje więc gwarancji bezpieczeństwa. Klucz to samo-
obrona, a więc bomba atomowa. I wtedy Waszyngton się będzie 
przypochlebiał, a wrogowie bali.

Porad prawnych udzielają eksperci związkowi. W tym wydaniu TS następujące tematy:  
nieterminowa wypłata wynagrodzenia, prawa osoby, której dane osobowe dotyczą, studencie,  
płacisz czesne – poznaj swoje prawa
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St a łe  f e l i e tony  z amies zc z a ją: 

Ryszard Bugaj

Jan  
Pietrzak

Stanisław 
Żaryn

Mieczysław GilJerzy Kłosiński



3/8zaprenumeruj i czytaj więcej informacji na: www.tygodniksolidarnosc.com

Ponadto w każdym numerze oprócz tematyki związkowej i społecznej: gospodarka, historia, 
kultura, sport, krzyżówka i wiele więcej...

nr 20 z 16 maja 2014

Napiszmy scenariusz pracodawcom
– Zagraniczne związki zawodowe po wieloletnich, różnych metodach odbudowy uzwiąz-

kowienia, zaczynają coraz bardziej dostrzegać konieczność oddolnego organizowania 
pracowników. Dzięki takiej strategii np. brytyjski GMB w ciągu ostatnich 12 lat urosło 
z pół miliona do prawie 650 tys. członków – mówi Kacper Stachowski, szef Działu Roz-
woju Związku Komisji Krajowej.

Pielgrzymowali  
do św. Józefa

Rodzina i prawo do pracy – to intencja generalna XXII 
Ogólnopolskiej Pielgrzymki Robotników do św. Józefa 
w Kaliszu. W tym roku związkowcy modlili się o polskie 
rodziny oraz dziękowali za kanonizację Jana Pawła II.

Niemcy zagrażają polskim przewoźnikom promowym
Na początku 2014 roku polskie władze wbrew żywotnym 

interesom państwa polskiego i polskich armatorów, pozwo-
liły niemieckiemu armatorowi TT Line na eksploatowanie 
linii promowej ze Świnoujścia do Trelleborga. Wcześniej 
ta sama firma miała prywatyzować poprzez przejęcie Pol-
ską Żeglugę Bałtycką. Na łamach TS wypowiada się w tej 
sprawie przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Orga-
nizacji Związkowej NSZZ Solidarność w Polskiej Żegludze 
Bałtyckiej Kazimierz Sikora.

Eurazjatycki odlot Kremla 
Oficjalną państwową ideologią Kremla staje się zmoderni-

zowany eurazjatyzm – pisze w  bardzo ważnej analizie profe-
sor historii Uniwersytetu Łódzkiego Przemysław Waingert-
ner. Głównym ideologiem tej teorii jest Aleksander Dugin. 
Punktem wyjścia skądinąd jak najbardziej praktycznej, mają-
cej uzasadnić imperialne pretensje Moskwy, ideologii Dugina, 
jest mistyczna teza, iż narody są boskimi ideami, powołany-
mi do wypełnienia historycznych misji. Wśród nich najważ-
niejsze jest, rzecz jasna, posłannictwo Rosjan, którzy wierni 
idei wspólnotowego, prawosławnego imperium, mają poko-
nać hołdujący „pseudowartościom” indywidualizmu i mate-
rializmu, zeświecczony i zepsuty moralnie Zachód.



4/8zaprenumeruj i czytaj więcej informacji na: www.tygodniksolidarnosc.com

Sędziom zabrakło odwagi. 
Wyrok TK niekorzystny dla 
społeczeństwa
– Większości sędziom Trybunału Konstytucyjnego zabrakło 
odwagi w naprawieniu skutków głupich decyzji politycz-
nych, które każą Polakom pracować aż do śmierci – komen-
tuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie pod-
niesienia wieku emerytalnego Piotr Duda, przewodniczący 
KK. – Nigdy się się z tym nie pogodzimy.

Trybunał Konstytucyjny 
orzekł 7 maja, że podwyż-
szenie wieku emerytalnego 
dla kobiet i mężczyzno do 67 
lat jest konstytucyjne. Zakwe-
stionował jedynie emerytury 
częściowe. Solidarność z roz-
czarowaniem przyjęła wyrok.

Związek od początku sprze-
ciwiał się reformowaniu sys-
temu emerytalnego poprzez 
podniesienie wieku uprawnia-
jącego do przejścia na emery-
turę. Solidarność domagała się 
poddania planowanych zmian 
pod głosowanie w referen-
dum. Sejm odrzucił wniosek. 
W sierpniu Komisja Krajowa 
zdecydowała o skierowaniu 
skargi do Trybunału Konsty-
tucyjnego w sprawie wydłu-
żenia wieku emerytalnego. 
Zdaniem Związku  zrównanie 
wieku emerytalnego kobiet 
i mężczyzn oraz zróżnicowa-
nie warunków nabycia pra-
wa do tzw. emerytur częścio-
wych w zależności od płci jest 
niezgodne z Konstytucją RP. 

Solidarność skarży również 
nieprzestrzeganie przyjętej 
w Polsce w 2013 r. konwencji 
Międzynarodowej Organizacji 
Pracy nr 102 w sprawie mini-
malnych norm zabezpieczenia 
społecznego. Konwencja zale-
ca, aby wiek uprawniający do 
emerytury nie przekraczał 65 
lat. Dopuszcza się ustalenie 
wyższego wieku, ale powin-
no to być uzależnione od zdol-
ności do pracy osób starszych 
w danym kraju. 
Związek zwra-
ca uwagę, że ten 
warunek w Pol-
sce nie został 
spełniony. We 
wrześniu 2012 
Solidarność"roz-
poczęła kampa-
nię informacyj-
ną pod hasłem 
– „Nie chcemy 
pracować aż do 
śmierci”, przy-
p o m i n a j ą c ą 
o skutkach wy-

dłużenia wieku emerytalne-
go. Spoty informacyjne były 
wyświetlane w kinach oraz 
w internecie. 

Zgodnie z danymi GUS i Eu-
rostatu tylko niewielka część 
społeczeństwa zachowuje po 
65 roku życia zdolność do pra-
cy zawodowej. Choć wydłu-
ża się średnia długość życia, 
skraca się tzw. długość ży-
cia w zdrowiu. Oznacza to, 
że w polskich realiach wiek 
67 lat nie jest wiekiem roz-
poczynania nowego życia na 
emeryturze, ale wiekiem cho-
rowania i umierania.

Trybunał Konstytucyjny 
niejednogłośnie uznał, że 
podwyższenie wieku eme-
rytalnego do 67. roku życia 
jest zgodne z konstytucją. 
Pełny skład TK – przy sze-
ściu zdaniach odrębnych co 

do różnych punktów wyroku 
– uznał, że zaskarżone przez 
NSZZ Solidarność, posłów PiS 
i OPZZ przepisy o podwyższe-
niu wieku emerytalnego do 
67 lat są zgodne z ustawą za-
sadniczą i konwencją Między-
narodowej Organizacji Pracy. 
Tylko sędzia Zbigniew Cieślak 
stwierdził, że cała nowelizacja 
jest niezgodna z konstytucją, 
ponieważ została wprowadzo-
na bez wymaganych konsul-
tacji społecznych i wysłucha-
nia związków zawodowych. 
Pozostali sędziowie zwracali 
uwagę na wybrane elementy 
nowelizacji. 

– Jedno jest pewne. Spra-
wy wydłużonego wieku eme-
rytalnego nie odpuścimy – 
podkreśla szef Solidarności.

 
hd

Serwis Informacyjny Solidarności
Redaguje  Dział Informacji KK
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Rozliczmy hipokrytów.  
Ruszyła kampania 
„Sprawdzam polityka”
– Obiecaliśmy dwa lata temu, że będziemy rozliczać polityków 
z tego co robią – powiedział Piotr Duda, przewodniczący KK 
,otwierając w poniedziałek konferencję prasową w historycz-
nej sali BHP. – Czas doprowadzić do sytuacji, że politycy będą 
bali się wyborców, a nie szefa swojej partii.

Szef Związku przedstawił za-
łożenia kampanii społecznej 
przygotowanej przez NSZZ Soli-
darność –  „Sprawdzam polity-
ka”. Jej celem będzie rozliczanie 
przed wyborami do parlamentu 
Europejskiego posłów z ich ak-
tywności w Sejmie i Senacie. So-
lidarność będzie piętnować tych 
kandydatów do PE, którzy gło-
sowali za przyjęciem antypra-
cowniczych przepisów. Stało się 
to możliwe dzięki stronie inter-
netowej www.sprawdzampoli-
tyka.pl, gdzie można prześledzić 
aktywność posłów i senatorów 
w poszczególnych głosowaniach. 
Dzięki temu wyborcy będą mo-
gli świadomie podejmować de-
cyzje dotyczące kandydatów ze 
swoich okręgów wyborczych.

Przewodniczący przypomniał, 
że od lat słychać, iż związki za-
wodowe, kościół czy też inne 
organizacje społeczne nie po-
winny mieszać się do polityki. 
Według Dudy to hasło wymyślili 
politycy, którzy boją się kontroli 
społecznej. Boją się, bo jest bar-
dzo duża różnica między tym co 
obiecują, a tym co realizują. – 

Wśród 120 kandydatów na eu-
roposłów jest 70 takich, którzy 
powinni się zapaść pod ziemię 
ze wstydu – tłumaczył przewod-
niczący. – Przez ostatnie 3 lata 
głosowali w Sejmie nad anty-
pracowniczymi rozwiązaniami, 
a teraz ci hipokryci mają czel-
ność stawać przed wyborcami 
i prosić o ich głosy.

Lider „S” zwracał uwagę, że 
w następnej kadencji w PE będą 
się toczyły bardzo ważne dys-
kusje na temat przyszłości Eu-
ropy, zostaną uchwalone istot-
ne dla pracowników dyrektywy 
w sprawie czasu pracy czy płacy 
minimalnej. – Dlatego potrzeba 
nam polityków, którzy rozumie-
ją te sprawy i nie zepsuli pol-

skiej pracy – zaznaczył Duda.
Odsłaniając kolejne billboardy 

ze zdjęciami polityków, którzy 
„głosowali w sposób antypra-
cowniczy i antyobywatelski”, 
przewodniczący przypominał 
kolejne głosowania w Sejmie, 
które przynoszą wstyd kan-
dydatom do europarlamentu 
m.in  w sprawie wydłużenia 
wieku emerytalnego, wydłu-
żenia czasu pracy, płacy mini-
malnej, prawa do zgromadzeń. 
– Chcemy, żeby strona www.
sprawdzampolityka.pl weszła 
w krew polskim wyborcom – 
podkreślał Duda. – Tak, aby 
w każdych kolejnych wyborach 
Polacy mogli sprawdzać, jak po-
litycy wywiązali się ze swoich 
obietnic, głosując nad kolejnymi 
ustawami w Sejmie i Senacie.

Kampania społeczna opiera 
się również na billboardach, 
które zawisną w 13 okręgach 
wyborczych, a także na spo-
tach radiowych i telewizyjnych. 
W najbliższym czasie na ulicach 
miast pojawią się także przycze-
py reklamowe, przypominające 
o trwającej akcji. Spoty www.
sprawdzampolityka.pl pojawią 
się w serwisach internetowych, 
biznesowych oraz informacyj-
nych m.in dailymotion.pl, sa-
lon24.pl. banki.pl, niezalezna.
pl. Reklamy radiowe usłyszymy 
m.in. w radiu Zet, RMF na Ma-
xxa, Programie 1 PR, TOK FM.

hd
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Jacek Rostowski w Bydgoszczy
Mocno z kopyta ruszyła kampania NSZZ Solidarność pt. 
„Sprawdzam polityka”. Na ulicach Bydgoszczy widzieliśmy 
naszych kolegów ze specjalnie przygotowanymi banerami 
jednoznacznie informującymi o jakiego kandydata w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim chodzi. 

Były wicepremier Jacek Ro-
stowski, zdaje się nie pamię-
tać, że między innymi za jaką 
przyczyną w okresie kiedy 
sprawował pieczę nad finan-

sami w rządzie Tuska, w Byd-
goszczy upadł jeden z naj-
większych zakładów pracy 
„Zachem” i setka ludzi wy-
lądowała na bruku.

– Cieszę się, że "Solidarność" 
wzięła się za tych nierobów 
– mówi bydgoszczanka Mag-
dalena Zielińska – To dobry 
pomysł, bo nie wszyscy pa-
miętają czym tak naprawdę za-
służył się kandydat Platformy 
by chcieć na niego głosować. 
Ode mnie i mojej rodziny po-
parcia na pewno nie dostanie.

Akcja "Sprawdzam polity-
ka" jest do jutra nad Brdą, po-
tem przenosi się do Olsztyna, 
Gdańska i Warszawy, by po-
nownie za tydzień wrócić do 
Bydgoszczy.

www.region.bydgoszcz.pl

Po wyroku TK.
Zrealizowaliśmy plan 
minimum
Prof. Marcin Zieleniecki z Zespołu Prawnego Komisji Kra-
jowej NSZZ Solidarność.

Podwyższenie wieku emery-
talnego jest zgodne z konsty-
tucją – uznał Trybunał Kon-
stytucyjny. 

Czy taki wyrok należy trak-
tować jako porażkę? 

Prof. Marcin Zieleniecki: To 
nie do końca porażka, w koń-
cu jeden nasz argument został 
uwzględniony i  sędziowie za-
kwestionowali zrównanie wie-
ku kobiet i mężczyzn w eme-
ryturach częściowych. Można 
powiedzieć, że zrealizowali-
śmy plan minimum. Nie ukry-
wam jednak, że liczyliśmy 
na coś więcej. Mieliśmy sil-
ne argumenty, a głównym 
naszym zarzutem było naru-
szenie konwencji organizacji 
pracy, która nie pozwala na 

przekroczenie granicy 65 lat 
przy ustalaniu wieku emery-
talnego. Konwencja dopuszcza 
podniesienie wieku powyżej 
65 roku życia tylko w sytu-
acji, gdy w danym kraju oso-
by starsze zachowują zdol-
ność do pracy. Tymczasem 
dane statystyczne wskazują, 
iż wydłużaniu się przeciętnej 
długości życia Polaków towa-
rzyszy skracanie się długo-
ści życia w dobrym zdrowiu. 
Tym samym ustawa podno-
sząca wiek emerytalny jest 
niezgodna z konwencją MOP.

Sędziów taki argument nie 
przekonał? 

Prof. Marcin Zieleniecki: 
Należy pamiętać, że wyrok za-
padł niejednogłośnie. Sześciu 

z czternastu sędziów miało 
odrębne zdania, co daje pew-
ną nadzieję. 

Czy to koniec walki?
Prof. Marcin Zieleniecki: 

Absolutnie nie. Czekamy te-
raz na pisemne uzasadnie-
nia wyroku, również od sę-
dziów, którzy mieli odmienne 
zdania. Następnie skierujemy 
skargę do Międzynarodowej 
Organizacji Pracy i liczymy 
na jej korzystne rozpatrze-
nie. Do tej pory z MOP-em 
mamy dobre doświadczenia. 
Przypomnę, że pod koniec 

ubiegłego roku dzięki naszej 
inicjatywie MOP zwrócił się 
do polskiego rządu, aby ten 
przyznał samozatrudnionym 
i zatrudnionym na umowach 
cywilnoprawnych prawo do 
tworzenia i przystępowania 
do związków zawodowych. 
Jeśli i tym razem MOP pozy-
tywnie odniesie się do naszej 
skargi, to również wystąpi 
do polskiego rządu z prośbą 
o zmianę przepisów. Zdaje-
my sobie sprawę to wszystko 
będzie trochę trwało, ale nie 
zamierzamy się poddawać. n

fot. T. Gutry



7/8zaprenumeruj i czytaj więcej informacji na: www.tygodniksolidarnosc.com

Serwis Informacyjny Solidarności
Redaguje  Dział Informacji KK

Nadzieje i obawy po szczycie węglowym
– Z jednej strony pozytywne jest to, że premier złożył ważne deklaracje, że pokazał wolę 
rozwiązania problemów górnictwa, ale z drugiej  strony trudno pozbyć się obaw, że jeste-
śmy wplątywani w jakieś przedwyborcze gry i na deklaracjach się skończy. 16 maja w War-
szawie okaże się, czy sprawy idą w pożądanym kierunku, czy też niestety nasze obawy są 
słuszne – powiedział Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności po 
tzw. szczycie węglowym w Katowicach.

Stronę rządową obok pre-
miera Donalda Tuska repre-
zentowali  wicepremier, mini-
ster rozwoju i infrastruktury 
Elżbieta Bieńkowska, wice-

premier i minister gospo-
darki Janusz Piechociński, 
a także minister skarbu Wło-
dzimierz Karpiński, szef re-
sortu spraw wewnętrznych 

Bartłomiej Sienkiewicz oraz 
wiceministrowie gospodarki 
odpowiedzialni za górnictwo 
Tomasz Tomczykiewicz i Jerzy 
Pietrewicz. Stronę związkową 

– przewodniczący śląsko-dą-
browskiej Solidarności Domi-
nik Kolorz i szef górniczej So-
lidarności Jarosław Grzesik, 
a także liderzy innych górni-
czych central związkowych. 
W rozmowach uczestniczyli 
też prezesi spółek węglowych, 
przedstawiciele instytucji na-
ukowych i eksperci.

Premier zapowiedział m.in. 
eliminację nieuczciwego im-
portu węgla, usprawnienie 
handlu węglem oraz przegląd 
obciążeń fiskalnych górnictwa 
i prawa zamówień publicz-
nych. Powtarzał, że węgiel 
jest i pozostanie podstawą 
bezpieczeństwa energetyczne-
go kraju, że węgiel i energety-
ka to dziedziny strategiczne. 
– Nie chodzi nam o to, żeby 
energetyka przynosiła jakieś 
niebotyczne zyski udziałow-
com, a w tym samym czasie 
będzie upadało polskie gór-
nictwo. Opłacalność – tak, po-
goń za zyskiem – nie – pod-
kreślił Tusk.  

Więcej na  
www.solidarnosckatowice.pl

Historyczny moment
Historyczny moment – tak określili uczestnicy środowego 
spotkania podpisanie porozumienia pomiędzy związkowca-
mi a organizacją pracodawców. Wczoraj w siedzibie dolnoślą-
skiej Solidarności przewodniczący Kazimierz Kimso w imie-
niu Regionu Dolny Śląsk oraz Kazimierz Grajcarek kierujący 
Sekretariatem Górnictwa i Energetyki podpisali porozumie-
nie z Federacją Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

W spotkaniu wziął udział 
również szef Solidarności 
śląsko-dąbrowskiej Domi-
nik Kolorz. Jego region za-
warł takie porozumienie jako 
pierwszy w lutym br. w Kato-
wicach. – Z przedsiębiorcami 
zrzeszonymi w tej organiza-
cji zetknął nas Paweł Kukiz 
już w ubiegłym roku, okazało 

się, że mamy zbieżne punkty 
widzenia w wielu kwestiach 
– mówił Kolorz podczas spo-
tkania. Wspólnie związkow-
cy wraz z pracodawcami chcą 
działać na rzecz zmniejsze-
nia obciążeń fiskalnych i ad-
ministracyjnych hamujących 
przedsiębiorczość w Polsce. 
– Bezrobocie, emigracja, za-

paść demograficzna, to w du-
żej mierze skutki patologii 
szerzącej się w polskiej go-
spodarce – mówił Sebastian 
Brański, który wraz z Jackiem 
Kozłowskim reprezentował 
Federację MSP.

Kazimierz Grajcarek po-
dziękował przedstawicielom 
Federacji Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw. – Są jesz-
cze pracodawcy, którzy chcą 
i umieją w cywilizowany spo-
sób rozmawiać ze związkami 
zawodowymi. 

– Porozumienie ma charak-
ter otwarty i mogą do niego 
przystąpić wszyscy – mówił 
Kazimierz Kimso.

www.solidarnosc.wroc.pl
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