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KoIeżanki i Ko|edzy Przewodn iczące/Przewod niczący

ogó|nokrajowych organizacji Członkowskich

Rad Woiewódzkich oPZZ

W nawiązaniu do wcześniej pzekazywanych informacji o przygotowaniach do
ogó|nopo|skich dni Protestu przesyłam da|sze informacje z prośbq o podjęcie
przygotowań Waszej struKury do udziału w tej akcji.

Głowne pr4czyny akcji protestacyjnej to pogarszajqce się warunki życia
pracowników i ich rodzin, duże bezrobocie, masowe zamykanie szkół, ź|e funkcjonujący
system opieki zdrowotnej, pogarszające się funkcjonowanie systemu emeryta|nego,
antypracownicze zmiany w Kodeksie Pracy. Rzqd nie radzi sobie z tymi prob|emami.
Nie podejmuje też zgłaszanych przez związki zawodowe propozycji poprawy sytuacji'
Wręcz pzeciwnie, na zdecydowane stanowisko związków zawodowych wyrażające się
zawieszeniem naszego udziału w pracach Trojstronnej Komisji ds. Społeczno-
Gospodarczych zareagował zmasowanq antyzwiązkową kampania bez odnoszenia się
do zgłoszonych przez trzy centra|e postu|atóW.

W Ę sytuacji niezbędne jest wysłanie do ządzących wyraŹnego sygnału
niezadowo|enia społecznego oraz podjęcie szerokiej akcji informacyjnej skierowanej do
społeczeństwa. W zaĘczeniu pzesyłam p|akat i u|otkę do wykorzystania w
prowadzeniu akcji informacyjnej.

''ogó|nopo|skie Dni Protestu odbędą się W Warszawie w dniach od 11 do ,t4
września według poniższego scenariusza.

1,t września br. (środa) ,,Dzień branżowy" pikiety pod ministershłami (złożenie
petycji) następnie pzejście pod Sejm RP.

1) Ministerstwo spraw Wewnętznych. Pikieta w godzinach .12.00-13.30' a
następnie przejście pod Sejm RP.

2) Ministerstwo Zdrowia Pikieta W godzinach 12.00-13.30' a następnie przejście
pod Sejm RP.

ocÓLNoPoLsKtE PoRoZUM| ExIn zwl4zrÓw zAwoDowYcH
00-924 Warszawa, ul. Kopernika 3ó140
tel.: 022 551 55 00, fax: 022 551 55 0l

e-mail: glz@opzz.org.pl, www: http:l lopzz.org.pl



Ministerstwo Gospodarki. Pikieta w godzinach 12.00-13.30' a następnie
przejście pod Sejm RP.
Ministerstwo Skarbu Państwa. Pikieta w godzinach 12.00-.13.30' a następnie
przejście pod Sejm RP.
Ministerstwo Transpońu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Pikieta w
godzinach 12.00-13.30' a następnie przejście pod Sejm RP'
Ministerstwo Pracy i Po|ityki Społecznej. Pikieta w godzinach 't2.00-13.30' a
następnie przejście pod Sejm RP.

Zainteresowane Koleżanki i Ko|egów proszę o zgłaszanie propozycji postu|atóW
do petycji' które będą składane w w/w ministerstwach. Propozycje proszę pzesyłać do
biura prasowego OPZZ.

Po przejściu pod Sejm odbędzie się część wspó|na manifestacji' Część
uczestników pozostanie pod Sejmem na noc. Chętnych proszę o zgłoszenie do Ko.
Tadeusza Szmita. Uczestnicy przyjeżdżają z własnymi namiotami. organizatorzy
zapewniają wyżywienie.

12 wneśnia br. (czwańek) ,,Dzień debat z ekspertami'' w miasteczku przed
Sejmem. W dniu tym odbędą się pikieta związkowców z tzech centra| oraz debaty
dotyczące:

o funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
. systemu edukacji w Polsce.

13 września br. (piątek) ,,Dzień debat z ekspeńami oraz wo|nej trybuny'' w
miasteczku przed Sejmem RP. W dniu tym odbędą się pikieta związkowców z trzech
centra| oraz organizacji i stowarzyszeń' W trakcie zgromadzenia odbędzie się debata
poświęcona polityce przemysłowej oraz będzie moż|iwość wystąpień pzedstawicieli
organizacji pozarządowych.

14 września br. (sobota) debata o po|ityce społecznej oraz manifestacja na
zakończenie ,,ogó|nopo|skich Dnl Protestu''' Ten dzień to qłównv e|ement protestu.
Zbiórka uczestników o godz' 11.00 w trzech miejscach:

o pod Sejmem RP,
o przed Patacem Kultury i Nauki,
o pod Stadionem Narodowym,
w za|eżności od miejsca dojazdu uczestnikóW.

Początek manifestacii na rondzie Ch. de Gau|le o godzinie 13.00' a
następnie przemarsz.. Nowym Światem - Krakowskim Przedmieściem na P|ac
Zamkowy gdzie nastąpi rozwiązanie manifestacji.

Dodatkowych informacji udziela kol. Tadeusz Szmit - tel. 551 55 21 lub
szmit@opzz.orq. pl

Koordynację wyjazdów prowadzą macierzyste organizacje członkowskie oraz
rady wojewódzkie oPZZ'

W imieniu Kierownictwa oPZZ ape|uję o aktywny i czynny
Kolegów w proteście.
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Z koleżeńskim pozdrowieniem


