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Informacja! 
 

Manifestacja w Warszawie 

22 września 2018 r. 

 
W dniu 22 września 2018 r. Ogólnopolskie 

Porozumienie Związków Zawodowych 

zorganizowało w Warszawie Manifestację pod 

hasłem „Polska potrzebuje wyższych płac”. Wzięli 

w niej udział przedstawiciele górnictwa 

i energetyki, przemysłu, oświaty i nauki, usług 

publicznych, budownictwa i przemysłu drzewnego, 

transportu, handlu, usług, kultury i sztuki. 

Postulaty, które towarzyszyły Manifestacji 

dotyczyły wszystkich pozostających w zatrudnieniu, jak również rencistów i emerytów. Aż 

trudno ich nie przytoczyć: 
 

# Mam dość niskich płac – Czas na szybki wzrost wynagrodzeń. 

# Mam dość niepewności zatrudnienia – Czas na likwidację umów śmieciowych. 

# Mam dość łamania umowy społecznej i nazywania prawa przywilejami – Czas na 

zatrzymanie stopniowej likwidacji emerytur pomostowych dla pracujących 

w warunkach szkodliwych. 

# Mam dość łamania dialogu – Czas na merytoryczny dialog, od zakładu pracy po szczebel 

krajowy. 

# Mam dość głodowej płacy minimalnej – Czas na jej wzrost do 50% przeciętnego 

wynagrodzenia. 

# Mam dość przepracowania – Czas na wydłużenie urlopu wypoczynkowego do 32 dni. 

# Mam dość pracowania najdłużej w Europie – Czas na skrócenie czasu pracy do 35 

godzin tygodniowo. 

# Mam dość bycia tanią siłą roboczą Europy – Czas na równą płacę za tę samą pracę. 

# Mam dość zamrożonego ZFŚS – Czas na jego odmrożenie dla dobra pracowników. 

# Mam dość bezpłatnych nadgodzin – Czas na cywilizowany rynek pracy. 

# Mam dość sztucznego podwyższania płacy minimalnej – Czas na wyłączenie z niej 

wszystkich dodatków. 

# Mam dość głodowych rent i emerytur – Czas na szybki ich wzrost. 
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# Mam dość pracy do śmierci – Czas na emerytury uzależnione od stażu pracy, 35 lat dla 

kobiet i 40 lat dla mężczyzn. 

# Mam dość kolejek do lekarza – Czas na zwiększenie nakładów finansowych na ochronę 

zdrowia. 

# Mam dość reformy edukacji – Czas na zwiększenie nakładów finansowych na edukację. 

# Mam dość niesprawiedliwych podatków – Czas na zwiększenie kwoty wolnej od 

podatku oraz kosztów uzyskania przychodu. 

# Mam dość wysokich kosztów uzyskania przychodu – Czas na zmniejszenie obciążeń 

podatkowych dla najmniej zarabiających. 
 

Postulatów było dużo. Jednak gdyby każda branża chciała dokonać precyzyjnego 

podsumowania niezbędnych potrzeb w poszczególnych obszarach, powstałaby potężna 

lektura, którą należałoby wręczyć każdemu politykowi, aby przed snem mógł zapoznać się 

z naturalnymi potrzebami społeczeństwa, zamiast mitrężyć czas na żałosne „wojenki 

o władzę, wpływy i koryto”. I nie jest to przytyk do obecnie rządzących, lecz generalnie do 

polityków, którzy tracą i tracili czas i energię nie na to czego społeczeństwo od nich 

oczekiwało. Poprzednicy nie są tutaj wcale wzorem do naśladowania. 
 

Wracając do Manifestacji, z satysfakcją odnotowuję fakt, iż wzięło w niej udział 

wielu przedstawicieli organizacji członkowskich Zrzeszenia Związków Zawodowych 

Energetyków. Natomiast sama idea 

organizatorów (w naszej ocenie słuszna) 

sprawiła, iż na mównicę nie zostali dopuszczeni 

przedstawiciele opozycji politycznej, zatem 

Manifestacja miała charakter pro pracowniczy 

i ograniczała się do głoszenia postulatów 

pracowniczych. Konsekwencją takiego stanu 

rzeczy był brak relacji telewizyjnych, rzetelnie 

informujących obywateli o postulatach, które 

towarzyszyły Manifestującym. Jak widać 

postulaty pracownicze nie są trendy i nie znajdują 

dostatecznego zainteresowania u przedstawicieli mediów. 

Zdecydowanie większe zainteresowanie wzbudzają 

przedwyborcze „dyrdymały” opowiadane przez wielu 

zainteresowanych sukcesem wyborczym. 
 

W trakcie Manifestacji, po wystąpieniach 

przedstawicieli  kierownictwa Ogólnopolskiego Porozumienia 

Związków Zawodowych, zaproszonych gości z zagranicy 

reprezentujących europejskie centrale związkowe oraz 

przewodniczących poszczególnych branż działających 

w OPZZ-cie, wybrana delegacja udała się do Kancelarii Rady 

Ministrów ze stosowną petycją. Niestety Pana Premiera w tym 

dniu nie było ani w Kancelarii ani w Warszawie, co generalnie 

nie budzi zdziwienia, ponieważ obecne Konwencje 



przedwyborcze są dla świata polityki ważniejsze od problemów pracowniczych. Jeżeli jednak 

weźmiemy pod uwagę, iż obecna władza spotyka się i rozmawia z jedną opcją związkową, co 

wszystko wyjaśnia, jednak niczego nie rozwiązuje, to daje to obraz rzeczywistego dialogu, 

który w takiej postaci może wyłącznie negatywnie eskalować nastroje społeczne. 

Pamiętamy jednak, że poprzednicy wcale nie byli lepsi. Oczekujemy jednak od tzw. 

„nowej, lepszej zmiany” traktowania wszystkich partnerów społecznych na takich samych 

warunkach, co jest i słusznym kierunkiem i społecznie uzasadnionym. 
 

W najbliższym czasie przyjdzie czas na podsumowanie Manifestacji, jak i podjęcie 

decyzji, co dalej w zaistniałej sytuacji. 
 

Z poważaniem: 
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1. Organizacje członkowskie ZZZE 

2. Biuro ZZZE a/a 


