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Czasopismo Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”

42.ROCZNICA POWSTANIA

NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

42 lata temu podpisano Porozumienia Sierpniowe oraz powstał Niezależny Samorządny 

Związek Zawodowy „Solidarność”. Z tej okazji w całej Polsce odbyły się uroczystości 

upamiętniające te ważne dla Polski wydarzenia. Centralne obchody miały miejsce w Gdańsku 

z udziałem premiera RP Mateusza Morawieckiego.

SPORY ZBIOROWE PO NOWEMU

Rząd przedstawił projekt zmian w ustawie o 

rozwiązywaniu sporów zbiorowych. „Solidarność” 

stanowczo sprzeciwia się proponowanym rozwiązaniom. 

Prezydium Komisji Krajowej negatywnie zaopiniowało 

projekt, a szczegóły wyjaśnia Tadeusz Majchrowicz - 

zastępca przewodniczącego KK.                                                                                                                                        

PRZYWRÓCENI DO PRACY

Bezprawnie zwolnieni działacze „Solidarności” 

działającej w Castoramie zostali przez sąd przywróceni 

do pracy. „Solidarność wygrała i wygrali też pracownicy” 

- tak komentują wyrok sądu działacze „S”. Na 

sprawiedliwość musieli jednak czekać blisko 900 dni. 

Liczą jednak na nowe otwarcie w relacjach z pracodawcą. 
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ROCZNICA SOLIDARNOŚCI

– Został nam jeden postulat, czternasty – emerytury stażowe. Panie Premierze, my tego 

nie odpuścimy – zwrócił się do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego szef 

Solidarności Piotr Duda podczas uroczystości upamiętniających 42. rocznicę powstania 

NSZZ „S”, które odbyły się w Gdańsku.

    42 lata minęły od podpisa-

nia Porozumień Sierpniowych 

i powstania NSZZ „Solidar-

ność.” Główne uroczystości 

upamiętniające tamte prze-

łomowe wydarzenia prowa-

dzące Polskę do wolności 

i suwerenności odbyły się 31 

sierpnia w Gdańsku z udzia-

łem premiera Mateusza Mora-

wieckiego. 

Piotr Duda do premiera

    Przemawiając podczas uro-

czystości, przewodniczący Ko-

misji Krajowej” Piotr Duda 

przypomniał szefowi rządu 

Mateuszowi Morawieckiemu 

o obywatelskim projekcie 

emerytur stażowych, który 

złożyła w Sejmie Solidarność.

    – Został nam jeden postulat, 

czternasty – emerytury sta-

żowe. Panie Premierze, my 

tego nie odpuścimy. Nie po-

wiem, że skandalem, ale jest 

nie fair wobec Pana Prezy-

denta, że projekt prezydencki 

dotyczący emerytur stażo-

wych, który wpłynął w grudniu 

ubiegłego roku do Sejmu, nie 

doczekał się pierwszego czy-

tania – mówił Piotr Duda.

     – Projekt obywatelski, który 

inicjowała Solidarność, jest 

zamrożony w komisji sejmo-

wej, a prezes Kaczyński mówił, 

że jeszcze musimy poczekać. 

Dialog w tej sprawie nie będzie 

się toczył na forum dyskusji 

partyjnych, tylko w komisji 

sejmowej i tego oczekujemy.

Bo taka była umowa między 

szefem Solidarności a Pra-

wem i Sprawiedliwością w 

2015 roku, gdy kandydatem na 

prezydenta był Andrzej Duda. 

Wówczas podpisaliśmy poro-

zumienie i na to porozumienie 

wyraziło zgodę także szefo-

stwo PiS. My tego nie odpu-

ścimy – podkreślił szef „S”.  

    – Jeżeli chcecie mówić 

o wiarygodności, to spełnijcie 

ten postulat, wtedy będziemy 

mówić, że jesteście wiarygo-

dni. Naprawdę robicie wspa-

niałą robotę i nie pozwólcie na 

to, by przez jeden postulat, do 

którego się zobowiązaliście, 

zepsuły się nasze stosunki. My 

jesteśmy po to, aby dbać o in-

teres pracowniczy – dodał 

Piotr Duda.

Droga do wolności

  Szef „S” przypomniał również 

o „drodze do wolności”, jaką 

przeszła Polska, w tym o straj-

kach z 1988 roku.  – Potrzeba 

było jeszcze roku 1988. Nie-

którzy się tego roku wstydzą, 

bo nie chcieli wtedy dopuścić 

do strajków na wybrzeżu w 

całej Polsce w maju i sierpniu. 

Ale to wtedy strajkowaliśmy 

pod tym pięknym zawołaniem 

Ojca Świętego Jana Pawła II – 

„Nie ma wolności bez solidar-

ności”.  

   Piotr Duda podkreślił, że 

związek zawodowy Solidar-

ność „idzie drogą prawdy”. 

      – Solidarność jest jedna od 

samego początku. I my zwią-

zkowcy z „S” nikogo nie wy-

rzucliliśmy. Każdy wybrał swo-

ją drogę w życiu. Jedni poszli 

do polityki, inni do biznesu, a 

ci, którzy są od 1980 roku, 

godnie reprezentują tę orga-

nizację. (…) Nikt nikogo nie 

gumkuje. Solidarność idzie 

drogą prawdy. W moim gabi-

necie wisi portret pierwszego 

przewodniczącego. Taka jest 

historia – nasza, Polski i na-

szego związku – podkreślił 

Piotr Duda. Szef „S” mówił 

także o wojnie na Ukrainie, 

pomocy uchodźcom, jakiej 

udzieliła Ukraińcom Solidar-

ność, i swojej wizycie na Ukra-

inie. Przypomniał, że „S” chce 

wyrzucić rosyjską organizację 

związkową FNPR z MKZZ.  

Niech Solidarność 

wydobywa z nas to, 

co najlepsze

     – Przed 42 laty powstał ruch 

– jeden z największych, jeśli 

nie największy na świecie. 

Ruch społeczny, który przy-

czynił się do bezkrwawego 

obalenia systemu. Bez stra-

chu, ale z rozwagą – taka była 

Solidarność i robotnicy Sier-

pnia. Dzieło, które rozpoczęli, 

przyczyniło się do skruszenia 

wielkiego potężnego systemu. 

Systemu, który wydawało się, 

że spętał nas i pół świata na 

dziesięciolecia – mówił pre-

mier Morawiecki.

   Jak podkreślił premier, 

„często słyszał słowa, że So-

lidarność wydobywała wów-

czas ze społeczeństwa to, co 

najlepsze”. – To piękne wspo-

mnienie tamtych lat. Niech tak 

będzie i dzisiaj. Niech Solidar-

ność wydobywa z nas to, co 

najlepsze – dodał Mateusz 

Morawiecki.
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SPORY ZBIOROWE PO NOWEMU

– Po zmianach zniknie instytucja strajku solidarnościowego. Strajk nie mógłby być 

prowadzony w imieniu pracowników, którym nie przysługuje prawo do strajku. 

Absolutnie nie ma na to naszej zgody – przekonuje Tadeusz Majchrowicz, zastępca 

przewodniczącego NSZZ „Solidarność”.

   Nie ma zgody NSZZ „Solidar-

ność” na liberalizację ustawy o 

rozwiązywaniu sporów zbio-

rowych. Najważniejsza zmiana 

na którą Związek się nie zgadza 

dotyczy likwidacji instytucji 

strajku solidarnościowego. 

Prezydium Komisji Krajowej 

zajęło jednoznaczne stanowi-

sko w tej kwestii.

  – Najważniejsza zmiana, 

z którą się nie zgadzamy, to ta, 

która zakłada,  że zniknie 

z ustawy instytucja strajku soli-

darnościowego. Po zmianach 

strajk nie mógłby być prowa-

dzony w imieniu pracowników, 

którym nie przysługuje prawo 

do strajku. Absolutnie nie ma 

na to naszej zgody. Zrobimy 

wszystko, żeby taki akt prawny 

nie wszedł w życie. Z możli-

wości przeprowadzenia strajku 

wyłączona jest administracja 

publiczna. Jeżeli zniknie insty-

tucja strajku solidarnościo-

wego, to ci ludzie pozbawieni 

będą możliwości skutecznej 

obrony. To jest najważniejszy 

punkt, z którym się nie zgadza-

my – mówi przewodniczący 

Majchrowicz.

    Przekonuje też, że w proje-

kcie nie została jasno określo-

na inna forma protestu niż 

strajk. – Przecież po wszczęciu 

sporu zbiorowego oflagowuje 

się zakład, rozprowadza się 

ulotki, informuje się pracowni-

ków o powodach sporu przed 

referendum strajkowym –  do-

daje Majchrowicz.

    I dodaje: – W projekcie 

ustawy brakuje propozycji ko-

ntroli legalności sporu zbioro-

wego, a zaproponowana jest 

kontrola sądowa referendum 

strajkowego. To również nie 

jest do zaakceptowania. Soli-

darność nie zgadza się z takim 

rozwiązaniem.

     Według przewodniczącego 

Majchrowicza projekt nie 

rozwiązuje także problemu 

braku definicji porozumienia 

zbiorowego, innego niż układ 

zbiorowy pracy. – Układów 

zbiorowych pracy w Polsce jest 

bardzo mało. Projekt nie defi-

niuje innych porozumień zbio-

rowych, które przecież są pod-

pisywane.

    Ponadto projekt, zdaniem 

Solidarności, pozbawia upra-

wnień wolontariuszy, staży-

stów i inne osoby, które świa-

dczą pracę, które obecnie mają 

prawo do zrzeszania się w 

związkach zawodowych podo-

bnie jak emeryci, renciści czy 

bezrobotni.

    Tadeusz Majchrowicz wypo-

wiedział się również na temat 

artykułu osiemnastego pro-

jektu, który określa maksy-

malny czas trwania sporu zbio-

rowego. Ma on w założeniu 

autorów projektu zapobiegać 

przewlekłości, a nawet trwania 

w nieskończoność sporów 

zbiorowych. – Regulacja za-

warta w tym artykule jest nie-

jasna. Spór zbiorowy mógłby 

trwać co do zasady nie dłużej 

niż 9 miesięcy. Ale przecież 

spór zbiorowy zgodnie z usta-

wą składa się z kilku etapów, 

a więc rokowania, mediacji 

i wreszcie strajku. 

    Tymczasem zgodnie z tym 

zapisem spór wygasa, jeśli w 

terminie 9 miesięcy (lub 12 

miesięcy w przypadku prze-

dzłużenia sporu) nie zakończą 

się rokowania i mediacje, a 

także nie zostaną podjęte kroki 

w kierunku organizacji strajku.

To jest zła propozycja. Praco-

dawca może już na pierwszym 

etapie rokowań przeciągnąć 

spór i sprawić, że wygaśnie on 

w momencie, kiedy strony nie 

będą w stanie nawet spisać 

protokołu rozbieżności. To jest 

niedopuszczalne – uważa Ta-

deusz Majchrowicz.

    Dodaje, że tryb procedo-

wania nad tak istotnym dla 

stosunku pracy projektem na-

rusza standardy prowadzenia 

dialogu społecznego, na przy-

kład terminy. – Projekt, mó-

wiąc najogólniej, jest bardzo 

niechlujnie napisany. Zawiera 

szereg błędów legislacyjnych.

    Nasza opinia projektu jest 

negatywna i będziemy robili 

wszystko, żeby w takim kszta-

łcie projekt ustawy o rozwią-

zywaniu sporów zbiorowych 

nie stał się obowiązującym 

aktem prawnym – podsumo-

wuje Tadeusz Majchrowicz.

    Przedstawiony projekt 

ustawy o sporach zbiorowych 

pracy w swoim obecnym kszta-

łcie nie spełnia oczekiwań, 

gdyż poza wprowadzeniem 

m o ż l i w o ś c i  p ro wa d ze n i a 

sporu zbiorowego w sytuacji 

nieprzestrzegania przez praco-

dawcę obowiązującego układu 

zbiorowego pracy, nie odnosi 

się do potrzeby wprowadzenia 

w polskim prawie innych 

zmian systemowych postulo-

wanych od dawna przez zwią-

zki zawodowe. W tej sytuacji 

jedynym właściwym rozwią-

zaniem jest dalsze procedo-

wanie go w ramach Rady 

Dialogu Społecznego, celem 

poszukiwania stosownych 

rozwiązań.      
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CASTORAMA

   Po ponad 900 dniach proce-

sów i pozostawania bez pracy 

trójka z dziesięciu zwolnio-

nych członków Komisji Zakła-

dowej działającej w Casto-

ramie wraca do pracy. Ewa, 

Marek (zastępca przewodni-

czącego) i Wojtek (przewo-

dnicząc y organizacj i )  po 

prawomocnych wyrokach są-

du zostali przywróceni do 

pracy.

    Tak komentują przywróce-

nie do pracy związkowcy z 

Castoramy: „Solidarność wy-

grała, wygrała też sprawie-

dl iwość i  prawda,  dzięki 

czemu nie doszło do zniszcze-

nia naszej organizacji. Sąd 

potwierdził nasze zdanie o 

bezprawności zwolnień dzia-

łaczy, jakich dopuścił się 

pracodawca”.

    Jak podkreślono, okres 

walki o sprawiedliwość był 

także okresem próby „S” w 

Castoramie. „Dziś jednak 

cieszymy się z pierwszych 

sukcesów i oczekujemy na 

kolejne. Dziękujemy wszy-

stkim członkom, którzy z nami 

wytrwali w tym trudnym okre-

sie. Bo to dzięki Wam mieliśmy 

siłę do walki o sprawiedli-

wość. Dziękujemy również 

Władzom i  Organizacjom 

Solidarności za wsparcie i po-

moc, jaką otrzymaliśmy, bo 

bez niej nie dalibyśmy rady. Po 

raz kolejny potwierdziło się, że 

«Solidarność to jeden i drugi, 

nigdy jeden przeciw drugie-

mu»” -komentują. 

    Z żalem przyznano jednak, 

że „do dnia dzisiejszego nie 

doczekaliśmy się na refleksję 

ze strony pracodawcy i nie 

usłyszeliśmy słowa «prze-

praszam»”

    „Mimo tego nadal liczymy na 

współpracę dla dobra wszy-

stkich pracowników, a w spra-

wach spornych oraz bezpra-

wmych działań pracodawcy 

będziemy kontynuować i ini-

cjować działania związkowe” 

– dodaje „S” w Castorama 

Polska.

    Bezpośrednim powodem 

zwolnienia miały być wpisy na 

portalach społecznościo-

wych. Jak twierdził związek, 

Castorama uznała, że nawo-

ływały one do krytyki działań 

spółki i podważały jej dobre 

imię. 

    Sprawą zajęło się preyzdium 

Komisji Krajowej, które uznało 

zwolnienie będących pod 

szczególną ochroną członków 

komisji za rażące złamanie 

prawa. Uznało ono działanie 

Castoramy za szykanowanie 

pracowników za prowadzenie 

działalności związkowej.

    Prezydium "Solidarności" 

zażądało też wyciągnięcia 

konsekwencji dyscyplinar-

nych w stosunku do osób, 

które dopuściły się zwolnienia 

związkowców. "Naruszają one 

w sposób bezpośredni zaró-

wno polskie prawo (w tym 

Konstytucję), jak i prawo 

międzynarodowe".

     27 lipca po prawie 3 latach 

przerwy odbyło się w Casto-

ramie oficjalne spotkanie 

organizacji związkowej z pra-

codawcą, podczas którego 

obie strony zadeklarowały 

chęć dialogu i współpracy.

STRAJK W W&W

  Pracownice W&W Polska w 

toku negocjacji doszły do po-

rozumienia z właścicielem za-

kładu i wróciły do pracy. 

   Ustalenia poza przywróce-

niem do pracy przewodni-

czącej KZ Małgorzaty Musielak 

zakładają, że pracownicy 

W & W  w  L u b s k u  d o sta n ą 

podwyżki w wysokości 450 zł 

brutto od września. Natomiast 

za sierpień zostanie im wypła-

cony zasiłek w wysokości 100 

zł. Pracodawca zobowiązał się 

także, że do końca roku nie 

będzie przeprowadzał zwol-

nień pracowników.

    – Zyskałyśmy o wiele więcej 

niż pieniądze, bo umówmy się, 

podwyżka nie jest wysoka. Ale 

zyskałyśmy odwagę, dzięki 

strajkowii stałyśmy się silniej-

sze. Pracodawca obiecał, że 

będzie z nami w przyszłości 

rozmawiał, negocjował ko-

lejne podwyżki. To jest dla nas 

największa wartość – komen-

tuje Małgorzata Musielak. 

   Codziennie związkowcy z 

Regionu Zielonogórskiego, 

Dolnośląskiego i Jeleniogórs-

kiego NSZZ “Solidarność, jak 

również ich rodziny i znajomi 

wspierali strajkujące kobiety 

przyjeżdżając pod bramę za-

kładu. Do strajkujących praco-

wnic napływały także listy po-

parcia zza granicy.

    Spór zbiorowy trwał w 

spółce od 1 marca. Strajk ro-

zpoczął się 1 sierpnia, po-

nieważ po przeprowadzeniu 

negocjacji z udziałem media-

tora w dniach 14 i 29 czerwca, 

19 lipca oraz 1 sierpnia 2022 r. 

nie osiągnięto porozumienia 

pomiędzy załogą W&W Polska 

a kierownictwem zakładu.   
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OŚWIATA

    Rada Krajowej Sekcji 

Oświaty i Wychowania NSZZ 

„Solidarność” domaga się 

zwiększenia wynagrodzeń na-

uczycieli od stycznia 2023 r. o 

co najmniej 5% powyżej śred-

niorocznej inflacji w 2022 r. 

   – Zaproponowana przez 

resort edukacji waloryzacja w 

wysokości 9% powoduje sy-

stematyczne obniżanie siły 

nabywczej wynagrodzeń na-

uczycieli. Od ostatniej regu-

lacji płac naszej grupy zawo-

dowej, która miała miejsce w 

2019 roku, płace nauczycieli 

średniorocznie wzrosły o ok. 

5%, przy około 20% inflacji 

w tym okresie – czytamy w 

stanowisku Rady Krajowej Se-

kcji Oświaty i Wychowania 

NSZZ „Solidarność” z dnia 25 

sierpnia 2022 r. w sprawie 

wzrostu wynagrodzeń nauczy-

cieli.

    – Dotychczasowe regulacje 

płac mają charakter doraźny, 

który powoduje, że co kilka lat 

problem pauperyzacji nauczy-

cieli powraca. KSOiW NSZZ 

„Solidarność” od wielu lat 

domaga się zmiany systemu 

wynagradzania. Przypomi-

namy, że pomimo przedsta-

wienia przez KSOiW NSZZ 

„Solidarność” koncepcji po-

wiązania wynagrodzeń na-

uczycieli z przeciętnym wyna-

grodzeniem w gospodarce 

narodowej Rząd RP nie od-

niósł się do naszej propozycji 

oraz nie podjął w tej sprawie 

żadnej aktywności.

    Dlatego ponownie wzywamy 

Rząd RP do zrealizowania 

Porozumienia zawartego z 

NSZZ „Solidarność” w dniu 7 

kwietnia 2019 r. poprzez nie-

zwłoczne przystąpienie do 

prac nad zmianą systemu wy-

nagradzania – apeluje Solidar-

ność. 

   – Wyrażone podczas konfe-

rencji MEiN w dniu 23 sierpnia 

2022 r. obietnice dotyczące 

zmiany finansowania zadań 

oświatowych oraz wynagra-

dzania nauczycieli nie satys-

fakcjonują. Oczekujemy pod-

jęcia natychmiastowych dzia-

łań, których skutkiem będzie 

realizacja Porozumienia – za-

apelowano w stanowisku.

    Ponadto w Komunikacie 

Rady Krajowej Sekcji Oświaty 

i Wychowania NSZZ „Solidar-

ność” także z 25 sierpnia wska-

zano, że Członkowie Rady 

krytycznie odnieśli się do 

przedstawionej propozycji 

Ministerstwa Edukacji i Nauki 

zwiększenia płac o 9% od 

stycznia 2023 roku. Ustalono 

również, że przedstawiciele 

KSOiW wezmą udział w spot-

kaniu wszystkich central zwią-

zkowych zrzeszających na-

uczieli zaplanowanym na 30 

sierpnia. 

    „Rada KSOiW podjęła 

decyzję o podjęciu rozmów i 

konsultacji w środowisku 

nuczycieli  i  pracowników 

oświaty – członków naszego 

związku – na temat form pro-

testu, na które są gotowi w 

najbl iższych miesiącach. 

KSOiW ogłosi termin i przyjętą 

formę protestu przeciwko 

pauper yzacj i  i  obniżeniu 

prestiżu zawodu nauczyciela” 

– poinformowała w komu-

nikacie Monika Ćwiklińska.  

       

LOTOS

     35 gr zniżki na paliwa zwykłe, 38 

gr na paliwa ekstra i 10 gr na gaz – 

to zniżki, które były wynegocjo-

wane dla członków Solidarności 

posiadających związkowe karty 

„Lotos Biznes” w ramach pro-

gramu elektronicznej legitymacji 

związkowej do końca sierpnia br. 

Teraz obowiązują kolejny miesiąc 

– do końca września.

    Naszych Związkowców w prze-

ciwieństwie do innych posiadaczy 

kart lojalnościowych, nie obowią-

zują limity. Wyższe są też zniżki: 

35 gr – za podstawowe paliwo 95 

i 38 gr za paliwa Dynamic oraz 10 gr 

za litr autogazu. W przeciwieństwie 

do innych tankujących, którym 

zniżki naliczane są tylko do 150 

litrów miesięcznie, członków 

Solidarności  takie l imity nie 

obowiązują.   



.

KONKURS WĘDKARSKI

     W dniu 27 sierpnia na łowisku 

w Ślesinie koło Nakła nad 

Notecią odbyły się drugie za-

wody wędkarskie o Puchar 

Przewodniczącego MOZ NSZZ 

„Sol idarność”  przy  PESA. 

W zawodach wzięło udział 35 

zawodników, a wśród startu-

jących poza pracownikami 

PESA byli  przedstawiciele 

Organizacji Związkowych „So-

lidarność” z bydgoskich za-

kładów: PKP Cargo, Frosta, 

WZL-2, Nitrochem.

    W pięciogodzinnej rywali-

zacji najlepszym zawodnikiem 

okazał się Marek Salwik z Fros-

ty. Zajął on również pierwsze 

miejsce w kategorii na najwię-

kszą rybę. Wśród przedstawi-

cieli PESA najlepszym zawo-

dnikiem był Dariusz Bednarek.

    Sędzią głównym zawodów 

był sędzia klasy krajowej PZW, 

pan Krzysztof Szarafiński, pra-

cownik PESA i członek „So-

lidarności” w PESA.

    Za organizację zawodów 

odpowiadał przewodniczący 

Grzegorz Jutrowski. Poza pu-

charami i dyplomami, najlepsi 

wędkarze z miejsc 1-10 otrzy-

mali  nagrody.  Dodatkowo 

wśród wszystkich członków 

NSZZ „Solidarność” biorących 

udział w zawodach rozloso-

wano atrakcyjne nagrody.

   Zawody rozpoczęły się o 

godzinie 6.00 i trwały do 15.00. 

Po zakończeniu rywalizacji  

uczestnicy i goście zjedli wspó-

lnie ciepły posiłek.

PŁACA MINIMALNA

    Nie doszło do wypracowania 

wspólnego stanowiska part-

nerów społecznych zasiada-

jących w Radzie Dialogu Spo-

łecznego w sprawie przyszło-

rocznego budżetu. Wcześniej 

nie udało się to również w zes-

pole roboczym RDS. 

   – Jako Solidarność nie zga-

dzamy się na propozycję rządu 

co do przyszłorocznych po-

dwyżek, a szczególnie niedo-

puszczalne jest mrożenie 

wskaźnika odpisu na zakła-

dowy fundusz świadczeń 

socjalnych – powiedział po 

plenarnym posiedzeniu RDS 

Piotr Duda, przewodniczący 

Solidarności oraz współprze-

wodniczący RDS.

     Tak jak można było przewi-

dzień, nie doszło do wypra-

cowania wspólnego stano-

wiska strony społecznej (orga-

nizacji pracodawców i praco-

wników) w sprawie przyszło-

rocznego budżetu podczas 

plenarnego posiedzenia RDS.

    Pozostają zatem odrębne 

stanowiska związków zawo-

dowych, organizacji praco-

dawców i strony rządowej. 

Przy czym stanowisko praco-

dawców jest w dużej mierze 

tożsame z propozycją rządu. 

   – Pozostajemy przy postu-

lacie 20 proc. wzrostu wyna-

grodzeń dla państwowej sfery 

budżetowej oraz innych sfer 

finansowanych z budżetu pa-

ństwa. Chcemy dwukrotnego 

wzrostu minimalnego wyna-

grodzenia do kwoty 3750 zł 

brutto oraz wyższej niż rzą-

dowa waloryzacji rent i eme-

rytur – przypomniał Piotr 

Duda, szef Solidarności.

   Projekt budżetu trafi we 

wrześniu do Sejmu, a po jego 

przyjęciu do Senatu i na biurko 

prezydenta. 

Klasyfikacja końcowa

1. Marek Salwik /Frosta/

2. Dariusz Bednarek 

/PESA/

3. Szymon Śliwa /PESA/

4. Karol Zamiar /PESA/

5. Krzysztof Markowski 

/PESA/                      

6.Piotr Dembek /PESA/ 

7.  Janusz Kmieć /PESA/

8. Sebastian Chocimski 

/Frosta/

9. Yury Inkautsou /PESA/

10. Jan Murawski 

/PKP Cargo/
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