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Od ponad miesiąca nasz kraj i nie tylko funkcjonuje w nieco odmiennej rzeczywistości 

spowodowanej panującą epidemią COVID-19. Niemal wszystkie dziedziny życia zostały 

podporządkowane walce z wirusem. Obecna sytuacja wymusza podejmowanie przez Rząd 

niepopularnych i trudnych decyzji, maksymalnie zapobiegających rozszerzaniu się epidemii.  

Każdego dnia stykamy się z utrudnieniami spowodowanymi obostrzeniami. Pomimo 

niedogodności społeczeństwo w większości przypadków wykazało i w dalszym ciągu wykazuje 

zrozumienie, jednocześnie zdając sobie sprawę z powagi obecnej sytuacji. Wspólnymi siłami musimy 

przebrnąć dla Polski przez ten ciężki okres zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. 

Oceniając obecny stan z perspektywy strony społecznej, właśnie ten element jest dla nas 

niezmiernie istotny. Pomimo starań Rządu w tym aspekcie wciąż pojawiają się, niestety, zrozumiałe 

obawy o stan naszej gospodarki, a co za tym idzie – także o nasze miejsca pracy. Wszak jedną  

z kluczowych wyborczych obietnic obecnego Rządu była w szczególności troska o polskie górnictwo  

i energetykę, jako polska racja stanu.  

Szanowny Panie Premierze,  

Tworząc słuszną ideę „Wspieram PL”, która ma na celu wzmocnienie polskiej gospodarki, 

dbałość o polskiego producenta oraz zachowanie miejsc pracy z przykrością musimy stwierdzić,  

że nadal jest importowany węgiel z zagranicy, a w szczególności Rosji, mimo zalegania polskiego 

węgla z kodem kreskowym „5 90” na przykopalnianych hałdach. Dlaczego polska energetyka nie 

korzysta z polskiego węgla opatrzonego kodem kreskowym „5 90”? Rząd dopuszcza, żeby polska 

energetyka wykorzystywała węgiel z importu i pracowała na minimalnym poziomie możliwości 

wytwarzania energii elektrycznej, aby do Polski mógł płynąć ( niby tańszy ) prąd z importu.  

Jest to jeden z wielu przykładów, który jasno pokazuje jak łatwo wypaczyć słuszną ideę  

„Wspieram PL”. Obrany obecnie kierunek polityki prowadzonej przez Rząd jest zatem kompletnym 

wypaczeniem w porównaniu z apelem o dbałość polskiego producenta. Taki model niechybnie 

doprowadzi w niedługim czasie do ogólnego zmarginalizowania pozostałych branż w polskiej 

gospodarce, co wiąże się z likwidacją dużej liczby miejsc pracy. 

Komisja Krajowa NSZZ ”Solidarność”-80, jako poważny partner społeczny apeluje  

o realne wsparcie naszej gospodarki oraz ochronę miejsc pracy, co w dobie panującej epidemii 

COVID-19 powinno być polską racją stanu. Ochrona miejsc pracy i wiążący się  

z nią potencjał ludzki, który będzie siłą napędową polskiej gospodarki wychodzącej  

z kryzysu.  
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