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Rada OPZZ
o współpracy z PIP
i sobotniej ogólnokrajowej
manifestacji
26 września 2018 roku odbyło się posiedzenie
Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków
Zawodowych.

W pierwszej części spotkania przewodniczący OPZZ
Jan Guz poinformował o odbytym zjeździe Federacji
Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego
i wyborze na funkcję przewodniczącego kol. Bogumiła
Tyszkiewicza, członka Rady OPZZ oraz o odbytym
Zjeździe
Federacji
Związków
Zawodowych
Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP i
ponownym wyborze na funkcje przewodniczącego kol.
Janusza Stefańczyka, członka Rady OPZZ.

W drugiej części posiedzenia odbyło się spotkanie z
panem Dariuszem Mińkowskim, zastępcą Głównego
Inspektora Pracy. W tym punkcie omówiono i
przeanalizowano sprawozdania Państwowej Inspekcji
Pracy za rok 2017 oraz wnioski z niego wypływające do
pracy związkowej. Po dyskusji Rada OPZZ przyjęła
stanowisko w sprawie oceny tego sprawozdania oraz
współdziałania organizacji związkowych zrzeszonych
w OPZZ z PIP w obszarze ochrony pracy.
W kolejnym punkcie posiedzenia wiceprzewodnicząca
OPZZ Barbara Popielarz przedstawiła informację o
przebiegu ogólnopolskiej manifestacji OPZZ w dniu 22
września 2018. Rada omówiła postulaty OPZZ
przekazane
Premierowi
RP
Mateuszowi
Morawieckiemu w kontekście kolejnych działań
Centrali na rzecz wzrostu wynagrodzeń i poprawy
warunków pracy w Polsce.
W następnej części spotkania Rada przyjęła uchwałę w
sprawie „Regulaminu honorowego przewodniczącego
OPZZ i honorowego członka OPZZ” oraz uchwałę w
sprawie zmian w „Regulaminie w sprawie
szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach
dotyczących nabywania i utraty członkostwa w OPZZ”.
W ostatniej części posiedzenia wiceprzewodniczący
OPZZ Piotr Ostrowski poinformował o przekazanej
stronie rządowej opinii do „Wstępnego projektu ustawy
budżetowej na rok 2019”. Kolejno wiceprzewodniczący
OPZZ Andrzej Radzikowski poinformował o wstępnym
projekcie opinii OPZZ do rządowego projektu ustawy o
rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym oraz o
podziale
środków
z
Krajowego
Funduszu
Szkoleniowego (KFS) na rok 2019. (AS)

Petycja OPZZ
Panie Premierze
OPZZ mówi #MamDość
Po manifestacji 22-go września 2018 roku delegacja
OPZZ w składzie: Wiceprzewodniczący OPZZ Piotr
Ostrowski,
Prezydent Związku
Zawodowego
Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek,
Przewodnicząca
Związku
Zawodowego
Pracowników ZUS Beata Wójcik, Członek Zarządu
Okręgu Małopolskiego ZNP Tomasz Wilczyński
oraz
Przewodniczący
Rady
Wojewódzkiej
województwa śląskiego Wacław Czerkawski złożyli
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów petycję z
naszymi postulatami.

PETYCJA OPZZ
Warszawa, dnia 22 września 2018 r.
Pan
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Premierze,
Polska znajduje się w szczególnym punkcie rozwoju.
Wyczerpała się możliwość dalszego opierania
konkurencyjności gospodarki o niskie koszty pracy. W
tej sytuacji potrzebne są działania, które uchronią
Polskę przed tak zwaną pułapką średniego dochodu.
Przede
wszystkim
konieczny
jest
wzrost
innowacyjności
gospodarki
i zwiększenie
zaawansowania technologicznego przedsiębiorstw.

Wydawało nam się, że niebezpieczeństwo to dostrzegł
także rząd, przyjmując Strategię na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju. Niestety, jest to strategia
istniejąca tylko na papierze.
IX Kongres Ogólnopolskiego Porozumienia Związków
Zawodowych przyjął w maju 2018 roku. Program,
którego fundamentem są działania na rzecz wzrostu
wynagrodzeń pracowników. Wychodzimy z założenia,
że dobra koniunktura gospodarcza i poprawa kondycji
finansów państwa, o których codziennie słyszymy od
Pana oraz od innych polityków rządzącej koalicji, to
najlepszy moment, aby zmieniać politykę państwa w
zakresie wynagrodzeń, tak by z efektów wzrostu
gospodarczego mogli korzystać wszyscy obywatele.
Wyższa dynamika wzrostu wynagrodzeń jest obecnie w
pełni uzasadniona, właśnie jako remedium na
niebezpieczeństwo pułapki średniego dochodu.
Utrzymywanie niskich płac i definiowanie ich jako
przewagi
konkurencyjnej,
jak
np. podczas
zeszłorocznej dyskusji nad rewizją dyrektywy o
pracownikach delegowanych i wprowadzeniem na
poziomie Unii Europejskiej zasady „równej płacy za tę
samą pracę w tym samym miejscu”, jest anachroniczne.
To ślepa uliczka rozwoju społeczno-gospodarczego
Polski i niewykorzystanie historycznej szansy jaka
przed nami stoi.
Z faktami trudno dyskutować. Polska znajduje się w
czołówce krajów Unii Europejskiej, w których praca
jest najniżej opłacana. Aż 66% pracujących zarabia
poniżej przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej. Produkt krajowy brutto wzrósł w latach
2000-2017 o 83%, podczas gdy przeciętne
wynagrodzenie realne brutto w gospodarce narodowej
zwiększyło się o 59%. W konsekwencji, udział płac w
PKB w Polsce zmniejszył się w latach 2008-2017 z
50,1% do 47,7% PKB, przy średniej unijnej wynoszącej
55,4%. Polska odnotowała tym samym jeden z
największych spadków udziału płac w PKB w całej Unii
Europejskiej. Według badań Europejskiego Instytutu
Związków Zawodowych przeciętna płaca w Polsce
stanowiła w 2008 roku 33% średniej płacy niemieckiej,
w 2010 – 31,1%, a w 2015 – 29,3%. Oczywiście nie da
się zaprzeczyć, że płace w Polsce rosną, ale dane te
wskazują, że rosną także płace w Europie Zachodniej, i
to jeszcze szybciej niż w Polsce. Nie tylko zatem nie
doganiamy Zachodu, ale się od niego oddalamy!
Szczególnie dramatyczny jest poziom płac w szeroko
rozumianych usługach publicznych, a więc u

pracowników, którzy uczą nasze dzieci, leczą nas, dbają
o nasze bezpieczeństwo, czy zapewniają dobrą jakość
obsługi w urzędach oraz instytucjach państwowych i
samorządowych, m.in. w Zakładzie Ubezpieczeń
Społecznych. Propozycja rządu dotycząca wzrostu
wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej jest
daleka od naszych oczekiwań. Przez lata zamrożony
wskaźnik wzrostu wynagrodzeń ma wynieść w
przyszłym roku 102,3%, a zatem tyle, ile prognozowana
na przyszły rok inflacja. Wynika z tego, że realny
wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej wyniesie 0%!
Propozycje wzrostu wydatków budżetowych na
wynagrodzenia w edukacji, ochronie zdrowia, urzędach
czy służbach mundurowych są nie do zaakceptowania.
Godne wynagrodzenia to nie wszystko. Konieczne jest
zagwarantowanie w budżecie państwa wystarczających
środków na edukację, ochronę zdrowia (co najmniej 6%
PKB), bezpieczeństwo, administrację.
Wielu ekspertów podkreśla, że płace nie powinny
rosnąć szybciej niż wydajność pracy. I tak właśnie
działo się w Polsce przez kilkanaście lat. W latach 20002016 wydajność pracy rosła dwa razy szybciej niż płace.
Według danych Eurostat, w 2017 roku, w przeliczeniu
na zatrudnionego pracownika, wydajność pracy w
Polsce zwiększyła się o 3,2% w stosunku do roku
poprzedniego, podczas gdy średnio w krajach Unii
Europejskiej o 1,5%. Polska pod tym względem jest na
trzecim miejscu wśród państw Unii Europejskich po
Irlandii i Litwie. W kolejnym roku planowany jest
dalszy wzrost dynamiki wydajności pracy, z 3,1% w
2018 roku do 3,5% w roku 2019.
Co więcej, według danych Eurostat koszty pracy w
Polsce należą do najniższych w Unii Europejskiej.
Średnie godzinowe koszty pracy w Unii Europejskiej
w 2017 roku wyniosły w całej gospodarce 26,8 euro. W
Polsce było to 9,4 euro. Pozapłacowe koszty pracy, na
tle średniej unijnej wynoszącej 24%, w Polsce są także
niskie (18,4%).
Jest zatem Panie Premierze przestrzeń do wzrostu płac
w Polsce, które – przy uwzględnieniu niskich kosztów
pracy i systematycznie rosnącej wydajności pracy – nie
będą
skutkować
utratą
międzynarodowej
konkurencyjności. Obawy, że wzrost wynagrodzeń
doprowadzi do upadku firm, wzrostu bezrobocia i
obniżenia zysków przedsiębiorstw są nieuzasadnione.
Dane statystyczne potwierdzają, że jest dokładnie
odwrotnie. Wraz ze wzrostem płac rośnie obecnie

zatrudnienie, spada stopa bezrobocia, w tym na
obszarach województw Polski wschodniej, a
przedsiębiorstwa w Polsce osiągają zyski i rośnie
wartość ich depozytów w systemie bankowym.
Dlatego OPZZ zaproponowało, aby w 2019 roku:
• wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej
wynosił nie mniej niż 9,5%;
• wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę
powinien wynosić nie mniej niż 13,5%, aby
płaca minimalna osiągnęła poziom 50%
prognozowanego
przeciętnego
wynagrodzenia;
• wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze
budżetowej powinien wynosić nie mniej niż
12,1%.
Realizacji naszych postulatów płacowych powinna
towarzyszyć zmiana struktury i wysokości podatków
dochodowych w Polsce. Od wielu lat obciążenia
podatkowe pozostają niesprawiedliwe dla najmniej
zarabiających,
co
nie
sprzyja
zmniejszaniu
rozwarstwienia dochodowego i urzeczywistnianiu
konstytucyjnej zasady społecznej gospodarki rynkowej.
Niezbędna jest więc kompleksowa reforma prawa
podatkowego. Uważamy, że sprawiedliwe państwo nie
powinno akceptować sytuacji, w której 97%
podatników płaci podatek według stawki 18%, a jedynie
3% rozlicza się według stawki 32%. Obecnie przepisy
dotyczące mechanizmu ustalania kwoty wolnej także
wymagają zmiany. Wzrost kwoty wolnej do 8000 zł
powinien dotyczyć jak największej liczby podatników,
a nie jak obecnie jedynie 4 mln osób spośród 25 mln
podatników. Dlatego w pierwszej kolejności należy
wprowadzić silniejszą progresję podatkową w zakresie
podatku PIT oraz wyższe pracownicze koszty uzyskania
przychodu. Obecne spłaszczenie opodatkowania silnie
preferuje bowiem osoby o wysokich dochodach, które
płacą relatywnie niższy podatek PIT, a utrzymywane od
wielu lat zamrożenie progów podatkowych oznacza
realny wzrost opodatkowania i większe obciążenie osób
o niskich dochodach.
Szanowny Panie Premierze,
Naszych propozycji nie powinno się jednak analizować
tylko w kategoriach ekonomicznych. Budowanie
gospodarki w oparciu o zasady zrównoważonego
rozwoju i z wykorzystaniem narzędzi określonych w
Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wymaga

nie tylko godnych wynagrodzeń, ale także zapewnienia
równowagi pomiędzy pracą a odpoczynkiem oraz
godnej emerytury po zakończeniu aktywności
zawodowej. Tymczasem Polki i Polacy są w czołówce
najdłużej pracujących wśród krajów OECD (1928
godzin rocznie). Przy zbyt dużym obłożeniu pracą i
przemęczeniu pracownika, wydłużeniu czasu pracy
oraz licznych negatywnych czynników w środowisku
pracy,
aktualny
ustawowy
wymiar
urlopu
wypoczynkowego nie gwarantuje przywrócenia
pracownikowi pełnej zdolności do pracy. Niezbędne
jest wydłużenie urlopu wypoczynkowego do 32 dni.
Pomoże to w pełniejszej regeneracji ich sił po okresie
wykonywania pracy, zmniejszy ryzyko wypadków przy
pracy, zwiększy satysfakcję z pracy, a w konsekwencji
wydajność. Dodatkowo proponujemy systematyczne
zmniejszanie tygodniowego wymiaru czasu pracy, z
zachowaniem
tego
samego
wynagrodzenia,
początkowo do 38, a następnie do 35 godzin. Dzięki
temu rozwiązaniu pracownicy będą mieli więcej czasu
na
sprawy
pozazawodowe,
rodzinne
(jak
np. zajmowanie się dziećmi) oraz udział w życiu
obywatelskim i społecznym. Zyska na tym rodzina i
społeczeństwo obywatelskie. Dodatkowo zmiana ta
przyczyni się to do tworzenia jakościowo dobrych
miejsc pracy.
Czas poważnie myśleć także o tych Polkach i Polakach,
którzy przeszli na emeryturę. OPZZ zwraca uwagę na
fakt, że od 15 lat zmniejsza się relacja minimalnej
emerytury do minimalnego wynagrodzenia. W 2002
roku minimalna emerytura stanowiła 70,1%
minimalnego wynagrodzenia. Natomiast w 2018 roku
minimalna emerytura stanowi zaledwie 50%
minimalnego wynagrodzenia. Dowodzi to tezie, że
emeryci nie partycypują we wzroście dochodu
narodowego. Dlatego uważamy, że wskaźnik
waloryzacji emerytur i rent powinien w 2019 roku
wynosić nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen
towarów i usług w 2018 roku, zwiększony o co najmniej
50% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za
pracę w roku 2018. Przypominamy także, że OPZZ od
wielu lat domaga się wprowadzenia dodatkowej
możliwości skorzystania z prawa do emerytury
stażowej (35 lat kobieta, 40 lat mężczyzna). OPZZ
uważa, że system ten znacznie zwiększy
zainteresowanie pracowników do wykonywania pracy
rejestrowanej oraz przyczyni się do zmniejszenia skali
zatrudnienia w szarej strefie. Zwracamy uwagę, że
emerytury stażowe były jednym z elementów kampanii

wyborczej urzędującego Prezydenta RP. W obecnym
systemie emerytalnym, opartym o system zdefiniowanej
składki, wiek emerytalny ma mniejsze znaczenie niż
okres opłacania składki. Musimy jednocześnie pamiętać
o pracujących w warunkach szczególnych i o
szczególnym charakterze. Rząd musi zrobić wszystko,
by zatrzymać stopniową likwidację emerytur
pomostowych dla tych pracowników.
Panie Premierze,
Z zaniepokojeniem obserwujemy jak w ostatnich
miesiącach obniża się w Polsce ranga i znaczenie
instytucji dialogu społecznego. Rząd, zamiast
negocjować kluczowe decyzje i poważnie traktować
partnerów społecznych, spotyka się tylko z wybranymi
przez siebie organizacjami, a upominany o potrzebę
równego traktowania wszystkich unika dialogu. Wiele
obiecywaliśmy sobie po nowej formule Rady Dialogu
Społecznego, zbyt często jednak w ostatnim czasie
powtarza się ten sam scenariusz: udział w posiedzeniach
urzędników niskiego szczebla, brak mandatu
negocjacyjnego ze strony przedstawicieli rządu;
spotkania, w których strony wymieniają się poglądami,
ale nie kończą się wiążącymi ustaleniami. Dialog
społeczny, który dla OPZZ jest kluczowym miejscem
dla ustalania spójnej i zrównoważonej polityki
społeczno-gospodarczej znów staje się iluzoryczny.
Szanowny Panie Premierze,
Przekazujemy Panu Program Ogólnopolskiego
Porozumienia Związków Zawodowych na lata 20182022. Nasze postulaty, w tym te dotyczące wyższych
płac w Polsce, są efektem poważnej troski o Polskę i Jej
obywateli. Głęboko wierzymy, że od ich realizacji
zależy pomyślna przyszłość następnych pokoleń Polek
i Polaków. Właśnie dlatego Polska potrzebuje wyższych
płac!

Związkowcy z całego świata
poparli nasz protest!
Przedstawiciele
światowych
i
europejskich
konfederacji związków zawodowych w pełni
popierają postulaty OPZZ i przyłączają się do akcji
protestacyjnej. Do tej pory otrzymaliśmy listy
poparcia od następujących konfederacji związków
zawodowych z Francji, Łotwy, Kazachstanu, Rosji,
Tadżykistanu, Grecji, Hiszpanii, Belgii, Czech,
Hiszpanii, Chorwacji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.
Listy poparcia i wsparcia dla polskich związkowców
przesłała również Europejska Federacja Związków
Zawodowych
w
Przemyśle
Industriall
Europa, Europejska
Konfederacja
Związków
Zawodowych oraz UNI Global Union.

Udział w demonstracji OPZZ, 22-go września
zapowiedzieli:
wiceprzewodnicząca Europejskiej
Konfederacji Związków Zawodowych Eshter Lynch
oraz Penny Clarke, wiceprzewodnicząca Europejskiej
Federacji Związków Zawodowych Pracowników Usług
Publicznych (EPSU).Koledzy z CCOO z Hiszpanii w
liście skierowanym do polskich pracowników piszą
m.in.: „Polscy pracownicy zasługują na podwyżki
wynagrodzeń. Nie rozumiemy dlaczego w Polsce płaca
minimalna wynosi mniej niż 50 procent płacy krajowej.
Żądamy również żeby polski rząd tak jak wszystkie inne
rządy krajów Unii Europejskiej szanował dialog
społeczny.”. Przewodniczący francuskiego związku
zawodowego CFDT pisze m.in.: „Popieramy walkę na
rzecz bardziej demokratycznego społeczeństwa, gdzie
prawa pracowników i związków zawodowych są
chronione. […] Wzrost gospodarczy nie powinien
odbywać się kosztem wynagrodzeń pracowników usług
publicznych.”. Natomiast koledzy z Czech piszą m.in.

„W pełni zgadzamy się z OPZZ, że pracownicy powinni
być sprawiedliwie wynagradzani za swoją pracę. Czas
najwyższy, żeby skończyć z tania siła roboczą z krajów
Europy środkowo – wschodniej i zwiększając
wynagrodzenia przyczyniać się do dobrobytu tych
krajów.".

Otrzymaliśmy także listy poparcia od następujących
konfederacji związków zawodowych z Europy i Świata:
Francja CFDT, Łotwa LBAS, Chorwacja SSSH, Grecja
GSEE, Hiszpania CCOO, Belgia CGLSB, Czechy
CMKOS, Hiszpania – Kraj Basków ELA,

Szwajcaria Unia i SGB, Wielka Brytania TUC, Belgia
FGTB, Austria OEGB, Portugalia UGT, Norwegia
Unio, Niemcy DGB, Rumunia CNSLR, Litwa LSPK,
Włochy CGIL. Jak również swoja solidarność wyraziły
następujące federacje światowych i międzynarodowych
związków
zawodowych:
Międzynarodowa
Konfederacja
Związków
Zawodowych ITUC,
Europejska Federacja Związków Zawodowych w
Przemyśle Industriall Europa, Europejska Federacja
Związków Zawodowych Usług Uni – Europa. Na naszą
demonstrację
przyjadą
wiceprzewodnicząca
Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych
Eshter Lynch oraz Penny Clarke, wiceprzewodnicząca
Europejskiej Federacji Związków.

Przemówienie Esther Lynch z Europejskiej
Konfederacji Związków Zawodowych EKZZ

Przywożę ze sobą z Brukseli wsparcie przeszło 60
milionów pracowników, członków Europejskiej
Konfederacji Związków Zawodowych, którzy mówią
Wam: Dzień Dobry.
Dołączmy się w Waszych postulatach, żeby Was
Premier spotkał się z Waszym związkiem OPZZ i żeby
zawarł z nim sprawiedliwe porozumienie.
Adam Rogalewski

Esther Lynch wsparła
protestujących
związkowców
Ester Lynch, Członek kierownictwa Europejskiej
Konfederacji
Związków
Zawodowych,
odpowiedzialna za europejską kampanię "Europa
Potrzebuje Wyższych Płac" wzięła udział w
ogólnopolskiej manifestacji OPZZ pod hasłem
"Polska Potrzebuje Wyższych Płac", która odbyła
się 22 września 2018 roku. Poniżej wystąpienie
wiceprzewodniczącej przed Kancelarią Prezesa
Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w
Warszawie.

Sprawiedliwe porozumienie na rzecz zwiększenia
wynagrodzenia oraz demokracji w miejscu pracy.
Mam Dość.
Chciałabym powiedzieć Waszemu Rządowi, że żadne
europejskie państwo nie może mieć tak niskiej płacy
minimalnej jak Polska.
Żadne europejskie państwo ze wzrostem gospodarczym
takim jak Polska, nie powinno mieć wynagrodzeń w
stagnacji.
Żadne europejskie państwo nie powinno płacić
pracownikom sektora publicznego głodowych pensji.
Wasz lider Jan Guz jest znany z osiągania sukcesów dla
Polskich pracowników w Brukseli. Jestem przekonana,
że razem z Nim osiągnięcie również sukces w Polsce.
W jedności siła!
Polska potrzebuje wyższych płac!

Penny Clarke
wsparła manifestujących
związkowców
Penny Clarke, Wiceprzewodnicząca Europejskiej
Federacji Związków Zawodowych Pracowników
Usług Publicznych (EPSU) wzięła udział w
ogólnopolskiej manifestacji OPZZ pod hasłem
"Polska Potrzebuje Wyższych Płac", która odbyła
się 22 września 2018 roku. Poniżej wystąpienie
wiceprzewodniczącej przed Kancelarią Prezesa
Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w
Warszawie.

wyrównywane wraz ze wzrostem w gospodarce. Jest
wiele umów o prace na czas określony, jak i umów
prekaryjnych. Pozorne samozatrudnienie kwitnie, w
szczególności wśród pracowników nisko opłacanych i
na stanowiskach niepewnych. Różnice płac pomiędzy
kobietami i mężczyznami stale rosną. Badania
wykonane przez EPSU wykazały, że przepaść płacowa
pomiędzy kobietami i mężczyznami wzrosła w Polsce z
4,9% w 2010 r. na 7,1% w 2017 r. Kobiety zasługują na
wyższe płace!
Za niskie płace są nie tylko niesprawiedliwe, ale i
krótkowzroczne. Polska w coraz większym stopniu jest
konfrontowana z „drenażem mózgów”, braku
wykwalifikowanej siły roboczej i prekaryjnymi
warunkami pracy. Będzie to miało wpływa na rozwój
społeczno-ekonomiczny, godną pracę, inwestycje w
wysokiej jakości usługi publiczne dla wszystkich.
Dostęp do dobrej edukacji i umiejętności, służbę
zdrowia, opiekę nad dziećmi i osobami starszymi lub
transport publiczny to podstawy bardziej równych i
spójnych społeczeństw. Godna praca w sektorze usług
publicznych to warunek zasadniczy dla wysokiej
jakości usług publicznych.

Wystąpienie Penny Clarke - Manifestacja OPZZ
‘Polska potrzebuje wyższych płac!’
Przywożę ze sobą pozdrowienia solidarnościowe
Europejskich Związków Zawodowych Sektora
Publicznego – EPSU. EPSU jest głosem 8 milionów
pracowników sektora publicznego w Europie. Oni tak
jak Wy pracują w szpitalach, ubezpieczeniach
społecznych, administracji rządowej i wielu innych
zawodach zapewniających wsparcie i opiekę dla ludzi
w całej Europie.
Wspieramy postulat, że “Polska potrzebuje wyższych
płac!”. Po latach zamrożenia i cięć płac, pracownicy
potrzebują wyższych płac. To jest ogólnoeuropejski
postulat i pracownicy w Czechach, na Węgrzech,
Portugalii, Niemczech i innych krajach wspierają Was
w tym. Wspieramy rokowania zbiorowe, w
szczególności w Waszych sektorach.
Tak, jak dyskutowaliście podczas kongresu OPZZ w
maju tego roku, płace w Polsce – jak wszędzie indziej –
w sektorze publicznym i prywatnym nie były

Mamy wiele argumentów na rzecz wyższych płac dla
pracowników. Liberalna ideologia, która popiera niskie
płace dla wielu i wysokie (nieopodatkowane) dochody
dla niewielu musi być zwalczana. Potrzebna nam jest
moc i siła dobrze uzasadnionych argumentów, ale
musimy się również mobilizować, tak jak dzisiaj i tak,
jak ma to miejsce w wielu innych krajach. Zwyciężyć
musi inna ideologia: taka, która stawia sprawiedliwość
społeczną, równość i wartości etyczne ponad rynki i
zyski. Tak, która na pierwszym miejscu stawia
pracowników i obywateli i wzmacnia demokratyczne
podstawy naszych społeczeństw, włączając w to dialog
społeczny z pracodawcami i rządami, w tym
samorządami.
W EPSU walczymy z Wami właśnie o to. Łączymy
związki ponad granicami i solidarnie, tworzymy sojusze
na rzecz tych samych postulatów. Jesteśmy z różnych
krajów, ale postulaty mamy te same.
Wspólnie możemy przyczynić się do nasilenia siły
zmian, o które dziś walczycie tutaj w Warszawie.
Wspólnie za lepsze wynagrodzenia i warunki pracy!!!

Manifestacja OPZZ
22.09.2018
relacja z wydarzeń
Wszyscy razem ruszyliśmy walczyć o lepsze warunki
pracy pod sztandarem „POLSKA POTRZEBUJE
WYŻSZYCH PŁAC”. Pokazaliśmy rządowi, że mamy
dość nierównego traktowania partnerów społecznych,
łamania dialogu społecznego, niskich płac i emerytur
oraz wielu innych. Pokazaliśmy, że jako OPZZ
jesteśmy największą konfederacją związkową w Polsce
i każda władza musi się z nami liczyć.

Manifestacja rozpoczęła się na placu Trzech Krzyży w
Warszawie.

Z

Podstawionej platformy grzmiały

płomienne przemówienia związkowców, którzy głośno
mówili, że mają dość dyskryminacji znaczenia

związków zawodowych, niskich płac, łamania praw
pracowniczych i wielu innych.

przed rozpoczęciem manifestacji około godziny 11.30
rozpoczęła się konferencja prasowa Przewodniczącego
OPZZ Jana Guza. [materiał dostępny na stronie
opzz.org.pl]. Po briefingu prasowym manifestacja
ruszyła. Byli z nami przedstawiciele wszystkich branż
zrzeszonych
w
OPZZ:
Górnictwo
i
Energetyka, Przemysł, Oświata
i
Nauka, Usługi
Publiczne, Transport, Budownictwo
i
Przemysł
Drzewny, Handel, Usługi, Kultura i Sztuka.

Podczas przemarszu 20 tysięcy gardeł wykrzykiwało
hasła nawołujące do poprawy warunków pracy. Czytane
były wszystkie postulaty OPZZ. Wiele z nich
przedostało się głośnym echem do mediów.

Gdy dotarliśmy Przewodniczący OPZZ Jan Guz
zapytał: „Panie Premierze przyjechaliśmy do Pana, a
Pana nie ma! Boi się Pan swoich wyborców???
Następnie były wystąpienia przedstawicieli OPZZ. Po
wystąpieniach przedstawicieli różnych branż, przyszedł
czas na złożenie petycji do Premiera. Premierze –
gorąco wierzymy w to, że przeczyta Pan treść tego, co
chcemy Panu przekazać! Że nie będzie Pan obojętny i
pochyli się nad naszymi problemami. [zdjęcia i filmy z
manifestacji są dostępne do pobrania na stronie OPZZ].

Trasa Manifestacji rozciągała się od placu Trzech
Krzyży przez plan Na Rozdrożu wprost pod Kancelarie
Prezesa Rady Ministrów.

