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Stanowisko Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 

ws. sytuacji przemysłu wydobywczego, energetycznego i energochłonnego

Niezależny  Samorządny  Związek  Zawodowy  „Solidarność”  niezmiennie  od  lat  z  żelazną
konsekwencją przeciwstawia się klimatycznym szaleństwom Unii Europejskiej, których skutkiem
będzie likwidacja polskiego przemysłu, a wraz z nim setek tys. miejsc pracy. Ostrzegaliśmy przed
tym  nie  tylko  polski  rząd,  ale  też  Europejską  Konfederację  Związków  Zawodowych  (EKZZ),
Komisję  Europejską  oraz  bezpośrednio  jej  szefową  Ursulę  Von  der  Layen.  Swoje  stanowisko
„Solidarność” wyraziła głosując, jako jedyna organizacja, przeciw zapisom w dokumencie EKZZ
popierającym „Nową Politykę Przemysłową w Europie” i „Zielony Ład”. Zrozumienie dla takiej
postawy  wyraził  nawet  szef  EKZZ  Luca  Visentini,  podczas  ostatniej  wideokonferencji
z przewodniczącym Piotrem Dudą. 

Prezydium  Komisji  Krajowej  NSZZ  „Solidarność”  jeszcze  raz  ostrzega  i  przypomina,
że  forsowanie  przez  polski  rząd  nowych  celów  klimatycznych  Unii  Europejskiej  spotka  się
ze zdecydowanym oporem całej „Solidarności”. Żądamy ich odrzucenia, nawet gdyby za sprawą
weta Polska została w UE osamotniona. Wzywamy polski rząd do rzeczowego i konstruktywnego
dialogu z partnerami społecznymi dla wypracowania polskiej drogi do sprawiedliwej transformacji
energetycznej, której celem nadrzędnym musi być polska racja stanu.

W tym kontekście przejawem niebywałego cynizmu i hipokryzji jest stanowisko Rady Branży
OPZZ „Górnictwo i Energetyka”, krytykujące europejską politykę klimatyczną w sytuacji, gdy dwa
miesiące  wcześniej  przedstawiciele  OPZZ  głosowali  za  przyjęciem  dokumentów  EKZZ
popierających  tę  politykę.  Tymczasem  są  tam  zawarte  m.in.  stwierdzenia  zakazujące
„jakiegokolwiek wsparcia na inwestycje, które zakładają wykorzystanie paliw kopalnych”! 

Trzeba postawić pytanie: jak  OPZZ  może wzywać  do „natychmiastowego odrzucenia nowych
celów  klimatycznych  UE”,  a  jednocześnie na  forum  EKZZ  wzywać  Unię  Europejską  do  ich
przyjęcia!? Jak można w Unii Europejskiej być za, a w Polsce być przeciw? To zwykłe oszustwo,
i  z  tego  oszustwa  liderzy  OPZZ  muszą  wytłumaczyć  się  protestującym  dzisiaj  górnikom,
energetykom,  hutnikom  i  wszystkim  pracownikom  przemysłów  energochłonnych. Podobnie
powinno postąpić Forum ZZ, które głosowało dokładnie tak samo jak OPZZ.
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