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Związkowcy przybyli do stolicy już we 
wtorek 8 maja, kiedy to pod siedzibą Kan-
celarii Premiera, w ramach akcji „STOP 67” 
odbyła się pikieta bezrobotnych oraz 50+.  
Tego dnia „S” reprezentowana przez przewod-
niczącego Piotra Dudę, członka prezydium od-
powiedzialnego za dialog społeczny Henryka 
Nakoniecznego oraz zastępcę przewodniczą-
cego Jerzego Wielgusa wręczyła premierowi 
Donaldowi Tuskowi 2 projekty ustaw przygo-
towane przez związek. Projekty dot. pracow-
ników tymczasowych oraz składek od tzw. 
umów śmieciowych.

- Wzięliśmy sobie do serca radę premiera 
z sejmowej debaty w sprawie referendum eme-
rytalnego. Oprócz zbierania podpisów przy-
gotowaliśmy projekty ustaw, które poprawią 

sytuację pracowników tymczasowych, osób 
zatrudnianych na umowach śmieciowych 
i zwiększą wpływy do Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych - komentował po spotkaniu 
z premierem, przewodniczący NSZZ „S” Piotr 
Duda. Związkowcy oprócz dokumentów wrę-
czyli premierowi jeden z plakatów - listów 

W piątek, 11 maja br. Sejm znowelizował ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych oraz ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych.  Tego 
dnia ok. 3 tys. związkowców zebrało się pod Sejmem aby zamanifestować swój sprzeciw 
wobec reformy emerytalnej.

gończych z podobiznami polityków którzy 
głosowali przeciwko referendum w sprawie 
wydłużenia wieku emerytalnego. Wśród zdjęć, 
premier Tusk znalazł siebie i wicepremiera 
Pawlaka. Przewodniczący przekonywał, że 
najpierw trzeba stworzyć odpowiednie warun-
ki do dłuższej aktywności zawodowej, a wy-
dłużenie wieku uprawniającego do przejścia 
na emeryturę do 67 lat nie poprawi sytuacji 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

Szef rządu zapowiedział, że ustawa wydłu-
żająca wiek emerytalny zostanie przyjęta jak 
najszybciej. Jednocześnie wyraził zaintere-
sowanie projektami ustaw przygotowanymi 
przez „Solidarność”. Zapowiedział, że trafią 
one do odpowiednich ministrów. 
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Jednym z tematów rozmowy była również ini-
cjatywa ustawodawcza „Solidarności” w spra-
wie płacy minimalnej. Zdaniem premiera ma 
ona duże szanse na wejście w życie. 

W środę, 9 maja br. przed Sejm wróciło 
miasteczko emerytalne. Kilkuset związkow-
ców z regionu łódzkiego przywiozło ze sobą 
tablice z plakatami posłów, tzw. listy gończe 
z wizerunkami posłów z ich terenu i manife-
stowało przeciwko podniesieniu wieku eme-
rytalnego.

- Koalicja rządowa może przegłosować 
wszystko. Nawet, że ziemia jest płaska. A my 
wiemy że jest okrągła. Może przegłosować, 
że są autostrady, a my wiemy, że ich nie ma 
– powiedział szef „Solidarności” Piotr Duda, 
do zgromadzonych w miasteczku.

Blokada Sejmu

W czwartek, 10 maja miasteczko prze-
jął Region Dolny Śląsk. W tym dniu, po raz 
pierwszy w historii związku, pod namiotami 
rozstawionymi pod Sejmem odbyło się nad-
zwyczajne posiedzenie Komisji Krajowej. 
W przyjętym stanowisku Komisja Krajowa 
NSZZ „Solidarność” wezwała rząd do wyco-
fania się z forsowanych zmian, wydłużających 
ustawowy wiek uprawniający do przejścia na 
emeryturę. Związkowcy zaapelowali również 
do posłów o zawieszenie prac nad przedłożo-
nym przez rząd projektem w tej sprawie.

- to co za wszelką cenę forsuje rząd nie jest 
prawdziwą reformą. Domagamy się rzeczywi-
stych działań w polityce rodzinnej, ochronie 
zdrowia i rynku pracy. Trzeba przygotować 
miejsca pracy i pracowników do dłuższej ak-
tywności zawodowej. Ludzie będą pracować 
dłużej, jeśli stworzy im się do tego warunki 
– powiedział Piotr Duda.

Po zakończeniu obrad Komisji Krajowej roz-
poczęła się publiczna debata na temat reformy 
emerytalnej, w której udział wzięli m. in. prof. 
Grażyna Ancyparowicz, prof. Ryszard Bugaj, 
prof. Józefina Hrynkiewicz i prof. Mieczysław 
Kabaj. Zebrani dyskutowali o tym, co powinna 
uwzględniać prawdziwa reforma emerytalna. 
Debatę poprowadził Andrzej Urbański.

Gdy 11 maja br. w Sejmie debatowano nad ustawą emery-
talną, przed budynkiem parlamentu trwał związkowy happe-
ning.  W kierunku budynku Sejmu związkowcy wykopali 67 
piłek futbolowych z napisem „Stop 67” . Piotr Duda wyja-
śniał, że politycy PO potrafią tylko „haratnąć w gałę”, a nie 
zajmują się poważnymi sprawami.  

NSZZ „Solidarność” w Jysk walczy 
o podwyżki, poprawę warunków pracy 
i domaga się dialogu między organiza-
cją związkową a pracodawcą.

Spór zbiorowy w firmie Jysk Polska między 
związkowcami a pracodawcą trwa już od paź-
dziernika 2011 roku. Powodem są pogarsza-
jące się warunki pracy wynikające z redukcji 
etatów oraz brak podwyżek mimo rosnącej 
inflacji. Ostatnio do listy problemów doszła 
jeszcze sytuacja brygadzistów z Centrum 
Dystrybucyjnego w Radomsku, którzy zagro-
żeni są zwolnieniami w związku z planowaną 
zmianą struktury.

Solidarność walczy 
o dialog w Jysk

Jysk w Polsce zatrudnia ok. 1430 
osób w swoich sklepach oraz w cen-
trum dystrybucyjnym w Radomsku 
– takie informacje przekazał praco-
dawca Komisji Zakładowej. Organi-
zacja związkowa wciąż rozwija się 
i liczy już ok. 190 osób, część z nich to 
pracownicy sklepów a część Centrum 
Dystrybucyjnego w Radomsku, gdzie 
powstała Komisja Oddziałowa NSZZ 

„Solidarność”.
- Pracownicy chcąc mieć wpływ na poprawę 

warunków pracy i wzrost płac zorganizowali 
się i zrzeszyli się w NSZZ „Solidarność”. Od 
samego początku strona związkowa deklaro-
wała wolę współpracy i rozpoczęcie rozmów, 
niestety po stronie Zarządu Jysk Polska nie ma 
chęci do prowadzenia prawdziwego dialogu. 
Dopiero pierwsze artykuły w mediach skłoni-
ły pracodawcę do spotkania, co z tego, kiedy 
zakwestionowano obecność mediatora. Taka 
postawa jest zaskakująca, bo sytuacja w in-
nych krajach przedstawia się odmiennie, tam 
kadra zarządzająca nastawiona jest na dialog 

- mówi Przemysław Kowalski Przewodniczą-
cy Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
w Jysk sp. z o.o.

Jeśli sytuacja się nie zmieni, „Solidarność” 
podejmie ostrzejsze działania. - Jysk to firma 
duńska, szczyci się wysokim poziomem dialo-
gu społecznego, niestety w Polsce jest inaczej. 
Podobnie jak reszta koncernów międzynaro-
dowych firma Jysk prowadzi odmienną poli-
tykę wobec pracowników w swoich rodzimych 
krajach a rynek polski jest dla nich jak kolonia 
do zarabiania pieniędzy – mówi Kacper Sta-
chowski kierownik Działu Rozwoju Związku 
Komisji Krajowej.

NSZZ „Solidarność” w Jysk zorganizowała 
już pikietę pod centrum dystrybucyjnym w Ra-
domsku. Szykuje się do dalszych działań. Wy-
stosowała list do Królowej Danii Małgorzaty 
II opisujący sytuację polskich pracowników, 
licząc, że wpłynie to na właścicieli duńskiej 
firmy, aby działania podejmowane w Polsce 
były zgodne z prawem i etyczne.

Dział Informacji KK

Ostatnie badanie CBOS „Aktualne problemy i wydarzenia” przynoszą dobre wiado-
mości dla związków zawodowych. Polacy coraz lepiej oceniają ich działalność. 

W przeprowadzanym w ostatnim miesiącu badaniu, organizacje pracowników zanotowały 
najniższy odsetek ocen negatywnych swojej działalności na rzecz kraju – 26 proc. Podobnie 
z oceną skuteczności – jako nieskuteczne oceniło ją 48 proc. respondentów. To najlepszy 
wynik od początku badań CBOS, tj. od 1994 r. na temat związków zawodowych. 

Jako korzystną dla kraju działalność związków zawodowych ocenia 44 proc. respondentów 
(o 6 proc. więcej w stosunku do poprzedniego badania). 26 proc. ocenia ją jako niekorzystną 
(o 3 proc. mniej). Gorzej zdaniem badanych jest ze skutecznością w obronie praw pracowni-
czych. Tylko 29 uznaje działania związków zawodowych jako skuteczne (wzrost o 3 proc.), 
a 48 proc. jako nieskuteczne (poprzednio 52 proc.).  

Najkorzystniejsze oceny działalności na rzecz kraju związki zawodowe zanotowały w 1997 roku  
48 proc., a oceny najwyższej skuteczności na rzecz obrony praw pracowników w 2008 r. 33 proc.

Badania „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzane są od 1994 r. co dwa lata. 
Źródło: http://www.cbos.pl/PL/News/newsletter.php  

Związki zyskują na popularności

Główny Inspektor Pracy uruchomił tego-
roczną edycję Nagrody Głównego Inspek-
tora Pracy im. Haliny Krahelskiej przyzna-
wanej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie: 
nadzoru i kontroli przestrzegania prawa 
pracy, prewencji zagrożeń zawodowych, 
wynalazczości, projektowania bezpiecz-
nych technik i technologii, a także popula-
ryzacji ochrony zdrowia, bezpieczeństwa 
i prawa pracy. 

W związku z powyższym prosimy o prze-
syłanie zgłoszeń kandydatów do tej na-
grody z ramienia NSZZ ,,Solidarność”, 
wraz z uzasadnieniem na załączonych do 
Zarządzenia  Głównego Inspektora Pracy 
w sprawie ustanowienia Nagrody, wzorach 
wniosków,*

do dnia 1 czerwca 2012 r.

na adres: 
Pełnomocnik ds. Ochrony Człowieka 
w Środowisku Pracy KK NSZZ,,S”
80-855 Gdańsk ul.Wały Piastowskie 24,
E-Mail: ipawla@solidarnosc.org.pl

* Tekst zarządzenia GIP / wraz ze wzorem 
wniosku /, w wersji elektronicznej, okre-
ślający kryteria i warunki, które powinien 
spełniać kandydat do nagrody, jest dostęp-
ny na stronach internetowych Państwowej 
Inspekcji Pracy – www.pip.gov.pl- w za-
kładce Konkursy PIP.

Nagroda Głównego 
Inspektora Pracy
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Nagroda Głównego 
Inspektora Pracy
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W sztafecie protestów głodowych prze-
ciwko degradacji edukacji historycznej 
w polskich liceach – po Krakowie, War-
szawie, Siedlcach, Tarnowskich Gó-
rach, Częstochowie i Nysie – z dniem 
7 maja br. przyjął pałeczkę Wrocław. 
Protest rozpoczął się w siedzibie Zarzą-
du Regionu NSZZ „Solidarność”.

„Przystępujemy do tej akcji nie zrażeni obo-
jętnością, jaką okazują protestującym władze 
rządowe. Tak jak dotąd lekceważyły one inte-
lektualistów i przedstawicieli świata kultury 
poddających krytyce planowane przez MEN 
zmiany w zakresie nauczania historii, tak też 
dziś za nic mają wystąpienia ludzi, którzy 
w wyjątkowo heroicznej formie domagają się 
odstąpienia od tych zmian. Zwracamy się więc 
nie do rządzących, ale do rodaków, którym leży 
na sercu los Polski, i którzy podobnie jak my 
wstrząśnięci są pogardą i nienawiścią, z jaką 
odnoszą się do polskości wpływające na bieg 
spraw w naszym państwie polityczne i opinio-
twórcze elity” – czytamy w komunikacie wy-
danym przez protestujących.

Głodujący zorganizowali również akcję pt. 
„Przekaż dalej książkę historyczną”. Istotą 
tej akcji jest zbieranie książek historycznych 
związanych z historią Polski i rozdawanie ich 
ludziom, których nie stać na drogie książki.

Głównym tematem omawia-
nym podczas majowego po-
siedzenia Zarządu Regionu 
Mazowsze, był harmonogram 
związany z akcją „NIE dla wy-
dłużonego wieku emerytal-
nego”.  

Przewodniczący ZRM Andrzej 
Kropiwnicki  przedstawił zebra-
nym jakie działania zaplanowa-
ła Komisja Krajowa oraz Region w związku 
z sejmową debatą oraz głosowaniem nad usta-
wą ws. wydłużenia wieku emerytalnego. 

Następnie Bogusław Olszewski omówił 
sprawę dotyczącą łamania praw związkowych 
w straży miejskiej w Siedlcach, gdzie w wy-
niku negocjacji związku, przewodniczący or-
ganizacji związkowej został przywrócony do 
pracy.

Nie! dla dewastacji polskiej oświaty!
7 maja br. przed gmachem Minister-

stwa Edukacji Narodowej w Warszawie 
odbyła się ogólnopolska pikieta NSZZ 
„Solidarność” przeciwko wprowadza-
nej reformie programowej w szkołach. 
W pikiecie uczestniczyły również inne 
organizacje, które sprzeciwiają się tej 
reformie i chcą współpracować w ra-
mach powołanej Koalicji na Rzecz Pol-
skiej Szkoły.

„S” oświatowa żądała uchylenia rozporzą-
dzeń MEN w sprawie Podstawy Programowej 
Kształcenia Ogólnego i w sprawie ramowych 
planów nauczania, które m.in. ograniczają tre-
ści języka polskiego, historii i innych przed-
miotów oraz  pozbawiają  absolwentów pierw-
szej klasy liceów ogólnokształcących dalszego 
kształcenia ogólnego na rzecz jednokierunko-
wego rozwoju.

„Obecny rząd wraz z kierownictwem MEN 
zniszczył dobrze działający system edukacji 
w Polsce, a teraz niszczy jakość pracy polskiej 
szkoły. Szczególnie niebezpieczne są ograni-
czenia treści języka polskiego i historii, któ-
rych naturalną konsekwencją jest ogranicze-
nie tożsamości narodowej młodych Polaków. 
Pozbawienie absolwentów pierwszej klasy li-
ceów ogólnokształcących dalszego kształcenia 
ogólnego na rzecz jednokierunkowego rozwoju 
może skutkować dla wielu z nich załamaniem 
dalszej kariery edukacyjnej i zawodowej (...) 
Apelujemy o podjęcie dialogu i merytorycznej 
debaty o kształcie polskiej oświaty (...) Oświa-
ta jest dobrem całego narodu, gwarancją na-
szej tożsamości i systematycznego rozwoju. 
Konstytucyjną odpowiedzialność za jej stan 
ponosi rząd” – głosi treść petycji, którą prote-
stujący przekazali do ministerstwa.

„Kurier Mazowsza” – biuletyn informacyjny   
Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”. 

Redakcja: Nadieżda Firkowicz, Maja Orowiecka.
Adres: ul. Wolska 47, 01-201 Warszawa; 

tel. 22 314 80 17; e-mail: prasowymazowsze@tlen.pl; 
www.solidarnosc.org.pl/mazowsze. 
Redakcja zastrzega prawo do zmian 

w tekstach niezamówionych.

Majowe posiedzienie ZRM

Ponadto członkowie zarządu pozytywnie 
rozpatrzyli 3 wnioski o pomoc do Fundacji 
Promocji Solidarności.

Na zakończenie obrad wiceprzewodniczący 
ZRM Waldemar Dubiński opowiedział o ostat-
nich działaniach związanych z sytuacją w Ho-
telu Radisson Blu Sobieski gdzie bezprawnie 
zwolniona przewodnicząca, po mimo zmiany 
dyrektora hotelu, wciąż nie została przywró-
cona do pracy.

Koledze Antoniemu Chełchowskiemu
z powodu śmierci 

MaMy

wyrazy głębokiego współczucia
składają

Przewodniczący Regionu Mazowsze 
NSZZ „Solidarnośc” Andrzej Kropiwnicki

Prezydium oraz Członkowie Zarządu 
Regionu Mazowsze



dokończenie na stR. iV

W  piątek, 11 maja br., od godz. 9.00 rozpo-
częły się w Sejmie głosowania nad popraw-
kami zgłoszonymi przez opozycyjne partie 
do rządowego projektu ustawy w sprawie 
wieku emerytalnego. Od początku wszyst-
ko wskazywało na to, że ustawa zostanie 
przyjęta w wersji rządowej. Podczas, gdy 
w środku trwały głosowania, na zewnątrz 
wyły syreny, związkowcy rozstawiali trans-
parenty i wznosili okrzyki: „My nie chcemy 
premiera, który Polakami poniewiera!”, 
„Tusk potraktował nas jak śmieci!”, „Pol-
ska nie jest wolna, jest w kajdanach, Tusk 
nas zniewolił!”. 

Głośne gwizdy, dźwięki trąbek i okrzyki roz-
legły się, gdy do protestujących pod Sejmem 
związkowców dotarła informacja o przegłoso-
waniu ustawy, podwyższającej wiek emerytal-
ny do 67. roku życia dla kobiet i mężczyzn. - Ta 
decyzja to polityczne samobójstwo. To nie jest 
koniec, to dopiero początek. Jest jeszcze Senat, 
prezydent i Trybunał Konstytucyjny. Są jeszcze 
wybory parlamentarne. Wtedy ludzie rozliczą 
posłów,  którzy głosowali za przedłużeniem 
wieku emerytalnego - powiedział po sejmowym 
głosowaniu szef Solidarności Piotr Duda.

iiiKuRieR Mazowsza



dokończenie ze stR. iii
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Blokada Sejmu
Decyzją marszałek Sejmu Ewy Kopacz 

delegacja Solidarności nie została wpusz-
czona na sejmową galerię, mimo dopełnienia 
wszystkich formalności. Zaraz potem związ-
kowcy na zwołanym w namiocie przed budyn-
kiem parlamentu pilnym posiedzeniu Komisji 
Krajowej NSZZ Solidarność zdecydowali 
o zablokowaniu wszystkich sejmowych wyjść. 
Wyjazdowe barierki zostały związane łańcu-
chami, do których przykuło się wielu związ-
kowców. - Niech siedzą w tym budynku, na to 
zasłużyli. To my zdecydujemy, o której godzi-
nie wyjdą. Przynajmniej raz my zdecydujemy, 
a nie oni. Niech się cieszą, bo to my ich bro-
nimy przed gniewem ludu. Jak wyjdą na ulice, 
to ich ludzie odpowiednio potraktują - mówił 
Piotr Duda. Równocześnie związkowi liderzy 
apelowali do protestujących, by zachowali 
bierny opór wobec policji. Podkreślali, że po-
licjanci też walczą o swoje emerytury. 

Posłowie przez długi czas nie mogli opuścić 
budynku Sejmu. Niektórzy się bali, inni na siłę 
próbowali przedostać się przez szczelny kor-
don związkowców. Poseł Stefan Niesiołowski 
usiłował przejść bokiem przez kawiarnię czy-
telnika, ale musiał zrezygnować. Piotr Duda 
podkreślił, że jeszcze nie widział posłów, któ-
rzy próbowaliby tak szybko opuścić budynek 
parlamentu. - Przekonaliśmy się, że niektórzy 
posłowie potrafią szybko biegać i skakać przez 
płotki – podkreślił.

- Dzisiaj symbolicznie nie wypuszczaliśmy 
zdrajców 15 milionów ubezpieczonych z Sej-
mu, ale mam nadzieję, że lada moment przyj-
dzie taki dzień, że ich z tego Sejmu wykurzymy 
- dodał Dominik Kolorz, przewodniczący ślą-
sko-dąbrowskiej Solidarności.

Na Wiejskiej związkowcy ustawili symboli-
zującą Polskę trumnę przykrytą biało-czerwo-
ną flagą. Spłonął plastikowy stolik z napisem 

„dialog” oraz zdjęcia posłów, którzy zagłoso-
wali przeciwko solidarnościowemu wnioskowi 
o zorganizowanie ogólnopolskiego referendum 
w sprawie reformy emerytalnej. Na szubieni-
cy zawisły zdjęcia premiera Tuska i posła PO 
Stefana Niesiołowskiego. Związkowcy ustawili 
też sklepową kasę z wyliczeniem, ile zarabia 
kasjerka oraz informacją o tym, że tylko w cią-
gu jednego dnia przerzuca ona 2 tony towaru.

dokończenie na stR. Vi



dokończenie ze stR. iii

iV KuRieR Mazowsza VKuRieR Mazowsza

Blokada Sejmu
Decyzją marszałek Sejmu Ewy Kopacz 

delegacja Solidarności nie została wpusz-
czona na sejmową galerię, mimo dopełnienia 
wszystkich formalności. Zaraz potem związ-
kowcy na zwołanym w namiocie przed budyn-
kiem parlamentu pilnym posiedzeniu Komisji 
Krajowej NSZZ Solidarność zdecydowali 
o zablokowaniu wszystkich sejmowych wyjść. 
Wyjazdowe barierki zostały związane łańcu-
chami, do których przykuło się wielu związ-
kowców. - Niech siedzą w tym budynku, na to 
zasłużyli. To my zdecydujemy, o której godzi-
nie wyjdą. Przynajmniej raz my zdecydujemy, 
a nie oni. Niech się cieszą, bo to my ich bro-
nimy przed gniewem ludu. Jak wyjdą na ulice, 
to ich ludzie odpowiednio potraktują - mówił 
Piotr Duda. Równocześnie związkowi liderzy 
apelowali do protestujących, by zachowali 
bierny opór wobec policji. Podkreślali, że po-
licjanci też walczą o swoje emerytury. 

Posłowie przez długi czas nie mogli opuścić 
budynku Sejmu. Niektórzy się bali, inni na siłę 
próbowali przedostać się przez szczelny kor-
don związkowców. Poseł Stefan Niesiołowski 
usiłował przejść bokiem przez kawiarnię czy-
telnika, ale musiał zrezygnować. Piotr Duda 
podkreślił, że jeszcze nie widział posłów, któ-
rzy próbowaliby tak szybko opuścić budynek 
parlamentu. - Przekonaliśmy się, że niektórzy 
posłowie potrafią szybko biegać i skakać przez 
płotki – podkreślił.

- Dzisiaj symbolicznie nie wypuszczaliśmy 
zdrajców 15 milionów ubezpieczonych z Sej-
mu, ale mam nadzieję, że lada moment przyj-
dzie taki dzień, że ich z tego Sejmu wykurzymy 
- dodał Dominik Kolorz, przewodniczący ślą-
sko-dąbrowskiej Solidarności.

Na Wiejskiej związkowcy ustawili symboli-
zującą Polskę trumnę przykrytą biało-czerwo-
ną flagą. Spłonął plastikowy stolik z napisem 

„dialog” oraz zdjęcia posłów, którzy zagłoso-
wali przeciwko solidarnościowemu wnioskowi 
o zorganizowanie ogólnopolskiego referendum 
w sprawie reformy emerytalnej. Na szubieni-
cy zawisły zdjęcia premiera Tuska i posła PO 
Stefana Niesiołowskiego. Związkowcy ustawili 
też sklepową kasę z wyliczeniem, ile zarabia 
kasjerka oraz informacją o tym, że tylko w cią-
gu jednego dnia przerzuca ona 2 tony towaru.

dokończenie na stR. Vi



dokończenie ze sRt. V

Ok. godz. 19.00 podjęto decyzję o zakoń-
czeniu blokady budynku Sejmu. Szef NSZZ 
Solidarność Piotr Duda powiedział, że podjęto 
tę decyzję, by nie dopuścić do starć z policją. 
Wyjaśnił, że słyszał, iż wydano funkcjonariu-
szom polecenie pacyfikacji blokady.

Przyjęta przez Sejm ustawa wydłuża wiek 
emerytalny do 67. roku życia dla kobiet i męż-
czyzn. Zgodnie z jej zapisami od 2013 roku 
wiek emerytalny będzie wzrastał o trzy mie-
siące każdego roku.  

Za wydłużeniem wieku emerytalnego opo-
wiedziało się 268 posłów: 203 posłów PO 
(wszyscy obecni na sejmowej sali), 27 posłów 
PSL, 36 posłów z Ruchu Palikota oraz 2 po-
słów niezrzeszonych. Przeciwko noweli usta-
wy emerytalnej głosowało 185 posłów.  

Blokada Sejmu
Vi KuRieR Mazowsza


