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Zarząd NSZZ Solidarność’80 Konfederacja, mając na uwadze działania obecnego Rządu pod
przewodnictwem Donalda Tuska, zwraca się do Pana Przewodniczącego o spotkanie w sprawie
omówienia możliwości powołania Ogólnopolskiej Komisji Związków Zawodowych pod Pana
przywództwem. Celem tej Komisji byłyby wspólne działania w obronie praw pracowniczych,
związkowych, jak również obrony życia i godności polskiej rodziny.
Obecny Rząd, jak widać bez zgody ludzi pracy oraz przy niedostatecznej konsultacji
społecznej, wprowadził niekorzystne zmiany odnośnie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn,
utrzymuje również niekorzystne prawo pracy w zakresie tak zwanych „umów śmieciowych”, które są
wygodne tylko dla pseudopracodawców, wykorzystujących pracowników i traktujących ich jak
niewolników, ludzi kategorii podrzędnej.
Propozycje obecnego Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, odnośnie zmian do ustawy o
zgromadzeniach, naszym zdaniem wprowadzi dalsze anomalia dotyczące ograniczenia demokracji co
do wolności zgromadzeń, również przez związki zawodowe.
Bardzo pozytywnie oceniamy ostatnie zmagania NSZZ Solidarność pod Pana przywództwem
odnośnie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, działania zmierzające do zniesienia tak zwanych
„umów śmieciowych”, podjęte kroki w sprawie minimalnego wynagrodzenia i minimum socjalnego
dla przeciętnej rodziny. Z tych powodów Zarząd Konfederacji postanowił o nawiązaniu bliższej
współpracy, uważając, że tylko w ten sposób może zmusić władze do podjęcia właściwych decyzji.
Rząd widząc, że związki zawodowe są podzielone, wykorzystuje to skrzętnie, manipulując ludźmi
informując o rzekomo wysokich płacach działaczy związkowych w zakładach pracy, próbuje tym
samym całkowicie zmniejszyć wiarygodność związków zawodowych i zrzucić całą winę nieudolności
gospodarczej Rządu na związki zawodowe.
W imieniu Delegatów oraz Członków i Zarządu NSZZ Solidarność’80 Konfederacja, zwracam
się do Pana jako Przewodniczącego największego związku zawodowego, o przeanalizowanie naszej
propozycji, które nikomu nic nie narzuca, a jedynie ma na uwadze zjednoczenie wszystkich
Organizacji Związkowych w wspólnej walce w obronie ludzi pracy.
Powołanie wspólnego Komitetu Protestacyjnego, w którego skład wchodziliby przedstawiciele
wszystkich związków zawodowych, naszym zdaniem ostudziłoby zapędy obecnego Rządu, który
musiałby się liczyć, że każde następne posunięcie Rządu odnośnie wprowadzenia jednostronnie
niekorzystnych zmian ustawowych w prawie pracy, jak również ustawy o związkach zawodowych,
mogło by wiązać się z ogólnopolskim protestem.
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