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PRZERÓBKARZE!!!
Sejm RP pod osłoną nocy, głosami posłów PO i PSL o godz. 23.28 w dniu 6 listopada 2008 r.
podczas drugiego dnia 28 posiedzenia Sejmu RP stosunkiem głosów 235 za, 183 przeciw i 2
wstrzymujących się – uchwalił haniebną ustawę o emeryturach pomostowych w atmosferze
głupawych swarów i chichotów, całkowicie olewając głosy opozycji.
Żadne słowa nie są wstanie oddać arogancji rządzącej koalicji PO i PSL w trakcie tego
żenującego spektaklu w sejmie. Próbę jego podsumowania chciał dokonać, Andrzej Duda –
podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, który w imieniu Prezydenta RP oświadczył,
że jest zdumiony, że żaden z panów ministrów siedzących w pierwszych rzędach nie ustąpił
miejsca pani minister Chłoń-Domińczak, która w imieniu rządu, będąc w zaawansowanej
ciąży musiała na stojąco słuchać pytań opozycji i co rusz wchodzić na mównicę, aby na nie
odpowiadać.
–To jest właśnie cynizm, tego typu działanie, że mężczyźni nie mają odwagi i sumienia
występować tutaj z tej trybuny do merytorycznej dyskusji – grzmiał w imieniu
Prezydenta RP, Andrzej Duda.
Po jego słowach marszałek Komorowski o godz. 23.50 stwierdził:
- Panie ministrze, pan w moim przekonaniu naruszył dobre obyczaje i w związku z tym
ogłaszam przerwę i zwołuje Konwent Seniorów.
Po tej przerwie, już w dniu 7 listopad 2008 r. na mównicę wszedł Donald Tusk, który
stwierdził, że nie wierzy, aby Prezydent zawetował ustawę pomostową, a już na pewno nie
wierzy w to, aby weto to poparła Lewica.
- Jak będzie trzeba, to pójdę na kolanach do Prezydenta, i będę prosił o nie wetowanie tej
ustawy – oświadczył Donald Tusk.
Tym samym milion Polaków zatrudnionych w szczególnych warunkach i szczególnym
charakterze zostanie bezpowrotnie pozbawionych prawa do życia, gdyż zdecydowana

większość z nich, będzie zmuszona pracować aż do śmierci, i być może nigdy nie doczeka się
swej upragnionej emerytury.
Wśród tych zagrożonych osób są również pracownicy zakładów przeróbczych węgla.
Dlatego w tej sytuacji, już nie prosimy, ale z całą mocą WZYWAMY do całkowitego
niepodejmowania pracy w najbliższych dniach wolnych od pracy 8, 9, 10 i 11 listopada 2008
roku. Szczególnie wzywamy Przeróbkarzy, którzy z różnych powodów zapisali się w tych
dniach do pracy, czy to z powodów osobistych, czy to z potrzeb pracodawcy.

PRZERÓBKARZE!
Korzystając jedynie z przysługującego nam prawa do niepodejmowania pracy w dniach
wolnych od pracy, możemy pokazać jak bardzo zależy nam na utrzymaniu naszych uprawnień
emerytalnych. Mamy niepowtarzalną okazję, bez konieczności przechodzenia całej
skomplikowanej procedury sporu zbiorowego do 4 lub 3 dniowego strajku w obronie naszych
uprawnień emerytalnych. Jeśli sami tego wyzwania nie podejmiemy, to tym samym pokażemy
rządzącym, że godzimy się na proponowane dla nas głodowe rozwiązania pomostowe.
Wiemy, że każdemu z nas nie jest łatwo, bo w listopadzie jest bardzo mało dniówek
roboczych. Sami jednak musimy sobie odpowiedzieć na zasadnicze pytanie:
- Czy nie warto poświęcić tych paru dniu wolnych od pracy, a nawet jednomiesięcznego
własnego wynagrodzenia, jeśli zajdzie taka potrzeba, aby przechodzić na zasłużoną
emeryturę tak jak dotychczas w wieku 50 lat, a nie 55 w przypadku kobiet oraz w wieku
55 lat, a nie 60 w przypadku mężczyzn?
Uchwalona w dniu wczorajszym przez miłościwe na panujący rząd „miłości” Donalda Tuska
ustawa (PO)mostowa traktuje nas Przeróbkarzy znacznie gorzej niż byłych SB-ków, bowiem
im jedynie obniżono wysokość świadczeń, ale nie pozbawiono prawa do skróconego wieku
emerytalnego.
Nam natomiast nie dość, że wydłuża się o 5 lat wiek emerytalny, przez co skazuje się
praktycznie na pracę aż do śmierci, to na domiar złego za kolejne lata naszej ciężkiej pracy
proponuje głodowe świadczenie pomostowe. Ich gwarantowana wysokość ma być na
poziomie najniższej emerytury, która obecnie od 1 marca 2008 r. wynosi aż 636,29 zł brutto.
To tyle proponuje nam rządząca koalicja PO - PSL za lata naszej ciężkiej i odpowiedzialnej
pracy. Nie przychodząc do pracy w najbliższych dniach wolnych pokażmy rządzącym, że nie
godzimy się na takie potraktowanie nas Przeróbkarzy!
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