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dLAcZEGo ZWIĄZKI ZAWodoWE
oRGANIZUJĄ PRoTEST?
domAGAmY SIĘ RZEcZYWISTEGo, A NIE PoZoRoWANEGo, dIALoGU SPoŁEcZNEGo:
• W założeniach Trójstronna Komisja miała być miejscem prezentacji propozycji pracodawców,
rządu i związków zawodowych, ich negocjacji i poszukiwania wspólnego stanowiska.
Obecnie dialog to ﬁkcja!
• Rząd wykorzystuje Trójstronną Komisję do ﬁrmowania swoich rozwiązań bez jakichkolwiek
negocjacji. Prace nad postulatami zgłaszanymi przez związki zawodowe nie są podejmowane.
• Koalicja rządząca ogranicza podstawowe prawa obywateli, w tym prawo do zgromadzeń
czy prawo do referendów obywatelskich.
ŻĄdAmY:
1. Zmiany prawa o referendach ogólnokrajowych – po zebraniu 500 tys. podpisów referendum
ma być obligatoryjne (dziś decyduje Sejm, który odrzucił np. wniosek o referendum
emerytalne, pod którym zebrano 2,5 mln. podpisów).
2. Wycofania fatalnych dla pracowników zmian w kodeksie pracy wprowadzających tzw.
elastyczny czas pracy, który oznacza brak zapłaty za nadgodziny i konieczność 12-godzinnej
codziennej pracy nawet przez pół roku.
Ponadto żądamy:
1. Zaniechania likwidacji rozwiązań emerytalnych przysługujących pracownikom zatrudnionym
w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze.
2. Uchwalenia przez Sejm RP ustaw ograniczających stosowanie tzw. umów śmieciowych.
3. Zaprzestania likwidacji szkół i przerzucania ﬁnansowania szkolnictwa publicznego na
samorządy, a także wprowadzenia pakietu zmian poprawiających funkcjonowanie ochrony
zdrowia i dostęp do bezpłatnej edukacji.
4. Stworzenia osłonowego systemu regulacji ﬁnansowych oraz ulg podatkowych
dla przedsiębiorstw utrzymujących zatrudnienie w okresie niezawinionego
przestoju produkcyjnego.
5. Podwyższenia wysokości płacy minimalnej zgodnie z projektem złożonym
przez NSZZ Solidarność.
6. Stworzenia ustawy o systemie rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych.

TYLKo RAZEm JESTEŚmY SILNI !!!
PRZYŁĄcZ SIĘ do WSPÓLNEGo PRoTESTU WSZYSTKIch
PoLSKIch cENTRAL ZWIĄZKoWYch W WARSZAWIE
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Jeśli chcesz wziąć udział w proteście zgłoś się do Regionu NSZZ „Solidarność” na Twoim terenie.

Stop-polska-A4ter.indd 2

13-08-19 11:28

