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Główne przyczyny akcji protestacyjnej to pogarszające się 
warunki życia pracowników i ich rodzin, duże bezrobocie, 
masowe zamykanie szkół, źle funkcjonujący system opieki 
zdrowotnej, pogarszające się funkcjonowanie systemu 
emerytalnego, antypracownicze zmiany w Kodeksie Pracy. Rząd 
nie radzi sobie z tymi problemami. Nie podejmuje też zgłaszanych 
przez związki zawodowe propozycji poprawy sytuacji. Wręcz 
przeciwnie, na zdecydowane stanowisko związków zawodowych 
wyrażające się zawieszeniem naszego udziału w pracach 
Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych zareagował 
zmasowaną antyzwiązkową kampanią bez odnoszenia się do 
zgłoszonych przez trzy centrale postulatów. W tej sytuacji 
niezbędne jest wysłanie do rządzących wyraźnego sygnału 
niezadowolenia 

Godne życie to godna praca



• polityka państwa nastawiona na szybsze tworzenie nowych miejsc pracy,
• wycofanie ostatnich zmian uelastyczniających czas pracy,
• ograniczenie stosowania „śmieciowych” umów o pracę,
• w ramach zasady dzielenia się pracą skrócenie tygodniowego czasu pracy do 

38 godzin,
• szybszy wzrost płacy minimalnej do poziomu 50% wynagrodzenia średniego 

(OPZZ przedłożyło odpowiedni projekt w Sejmie w tej sprawie),
• wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej w wysokości 11 zł,
• wprowadzenie zasady jawności dochodów, niezależnie od źródła ich 

pochodzenia,
• ograniczenie rozwarstwienia dochodowego Polaków (w Szwajcarii prowadzone 

jest w tej sprawie referendum),
• w oparciu o konstytucyjną zasadę solidaryzmu społecznego wprowadzenie 

trzeciej 50% stawki podatkowej dla osób o bardzo dużych dochodach, 
• uczłowieczenie systemu emerytalnego poprzez wycofanie się z podwyższenia 

wieku emerytalnego oraz przyznanie prawa do emerytury osobom opłacającym 
składki emerytalne (kobiety 35, mężczyźni 40 lat – projekt obywatelski w tej 
sprawie OPZZ złożyło w Sejmie),

• zmiana ustawy o Komisji Trójstronnej, między innymi poprzez umożliwienie 
zespołom branżowym zawierania ponadzakładowych zbiorowych układów 
pracy,

• poprawa dostępu do bezpłatnej edukacji i opieki medycznej,
• opracowanie skutecznego programu walki z ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym.

Nasze postulaty i oczekiwania:

TYLKO RAZEM JESTEŚMY SILNI !!!
PRZYŁĄCZ SIĘ DO WSPÓLNEGO PROTESTU
 WSZYSTKICH POLSKICH CENTRAL ZWIĄZKOWYCH W WARSZAWIE 

OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH


