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Regionalna Sekcja Nauki Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” 

stanowczo sprzeciwia się wprowadzeniu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o 

funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych 

ustaw. Ustawa ta otwiera drogę do likwidacji polskiego górnictwa. 

Działając na Górnym Śląsku Regionalna Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” 

bezpośrednio obserwuje występujące patologie, blokujące rozwój górnictwa węgla 

kamiennego, jak też i rozwój kraju. Obniżka cen węgla na rynkach światowych jedynie 

ujawniła stopień patologii występujących w górnictwie. Równocześnie stwarza ona pretekst 

do uzasadnienia planów kolejnych nadużyć godzących w polską rację stanu.  

Rosnące od kilkunastu lat koszty administracyjne zarządzania kopalniami oraz 

niegospodarność wskazują, że górnictwo wymaga programów naprawczych uzgodnionych ze 

związkami zawodowymi.  

Protestujemy przeciwko trybowi wprowadzania prawa bez dyskusji nad reformą i 

żądamy wymienienia winnych zaniedbań oraz odpowiedzialnych za złą sytuację górnictwa. 

Sprawy tak ważne dla przyszłości kraju powinny być nie tylko konsultowane, lecz również 

uzgadniane ze stroną społeczną reprezentowaną przez samorządy i związki zawodowe. 

To państwo, ten rząd PO-PSL, tu i teraz, nie radzi sobie z wypełnieniem swoich funkcji, 

uciekając się do stosowania środków nadzwyczajnych. Wykazuje nieudolność, 

niekompetencję i arogancję. Taki rząd nie ma racji bytu.  

Wzywamy Senat RP do nieakceptowania poselskiego projektu ustawy podważającego 

wiarygodność parlamentu. Sejm RP, tolerując fikcję legislacyjną, sam sobie wystawia 

świadectwo, kiedy to w ciągu jednej nocy przedłożenie rządowe stało się projektem 

poselskim. Ponadto Sejm RP doprowadził do wyeliminowania społecznej debaty – nad 

prawem tak brzemiennym w skutki – naruszając obywatelskie prawa konstytucyjne.  

Prezydenta RP wzywamy nie tylko do niepodpisywania ustawy o zmianie ustawy o 

funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych 

ustaw, lecz również do udzielenia dymisji rządowi PO-PSL, nie radzącemu sobie z 

problemami społecznymi i kierowaniem państwem. 
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