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DNI PROTESTU:  WARSZAWA, 11-14 WRZEŚNIA 2013 
 

 
 

OGÓLNOPOLSKIE 
DNI PROTESTU  
– JAK BĘDĄ 
PRZEBIEGAĆ 
- mówi Andrzej Radzikowski 
wiceprzewodniczący OPZZ 
 

W chwili obecnej, po kolej-

nych spotkaniach Międzyzwiąz-

kowego Krajowego Komitetu Pro-

testacyjno-Strajkowego, znamy już 
przebieg Ogólnopolskich Dni Protestu, które odbędą się w 

Warszawie w dniach 11-14 września 2013 r. 

Główne przyczyny akcji protestacyjnej to pogarszające 

się warunki życia pracowników i ich rodzin, duże bezrobo-

cie, masowe zamykanie szkół, źle funkcjonujący system 

opieki  zdrowotnej,  pogarszające  się funkcjonowanie syste- 

 
 

mu emerytalnego, antypracownicze zmiany w Kodeksie 

Pracy. Rząd nie radzi sobie z tymi problemami. Nie podej-

muje też zgłaszanych przez związki zawodowe propozycji 

poprawy  sytuacji. Wręcz przeciwnie, na zdecydowane sta-

nowisko związków zawodowych wyrażające się zawiesze-

niem naszego udziału w pracach Trójstronnej Komisji ds. 

Społeczno-Gospodarczych zareagował zmasowaną anty-

związkową kampanią bez odnoszenia się do zgłoszonych 

przez trzy centrale postulatów. 

W tej sytuacji niezbędne jest wysłanie do rządzących 

wyraźnego sygnału niezadowolenia społecznego oraz podję-
cie szerokiej akcji informacyjnej skierowanej do społeczeń-
stwa. W ramach akcji informacyjnej do branżowych organi-

zacji związkowych i rad wojewódzkich OPZZ zostały prze-

słane w formie elektronicznej wzory plakatu i ulotki, są one 

również dostępne na stronie internetowej, w przyszłym 

tygodniu będą dostępne w wersji papierowej.  

„Ogólnopolskie Dni Protestu” odbędą się w Warsza-
wie w dniach od 11 do 14 września 2013 roku według 
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poniższego scenariusza. 

 

���� DZIEŃ PIERWSZY – 11 WRZEŚNIA 2013 
11 września br. (środa) „Dzień branżowy” – odbędą 

się pikiety pod ministerstwami (połączone ze złożeniem 

petycji) następnie przejście pod Sejm RP. 

1) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Pikieta w godzi-

nach 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. 

3) Ministerstwo Gospodarki. Pikieta w godzinach 12.00-

13.30, a następnie przejście pod Sejm RP. 

4) Ministerstwo Skarbu Państwa. Pikieta w godzinach 

12.00-13.30, a następnie przejście pod Sejm RP. 

5) Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospo-
darki Morskiej. Pikieta w godzinach 12.00-13.30, a 

następnie przejście pod Sejm RP. 

6) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Pikieta w go- 

dzinach 12.00-13.30, a następnie przejście pod Sejm RP. 

Zainteresowane Koleżanki i Kolegów proszę o zgłasza-

nie propozycji postulatów do petycji, które będą składane w 

wyżej wymienionych ministerstwach. Propozycje proszę 
przesyłać do Biura Prasowego OPZZ. 

Po przejściu pod Sejm odbędzie się część wspólna mani-

festacji. Część uczestników pozostanie pod Sejmem na noc. 

Chętnych proszę o zgłoszenie do kolegi Tadeusza Szmita: 

tel. (0-22) 551 55 21 lub szmit@opzz.org.pl 

Uczestnicy przyjeżdżają z własnymi namiotami. Organi-

zatorzy zapewniają wyżywienie.  

 

���� DZIEŃ DRUGI – 12 WRZEŚNIA 2013 
12 września br. (czwartek) „Dzień debat z eksperta-

mi” w miasteczku przed Sejmem. W dniu tym odbędą się 
pikiety związkowców z trzech central oraz debaty dotyczące: 

• funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, 

• systemu edukacji w Polsce. 

 

���� DZIEŃ TRZECI – 13 WRZEŚNIA 2013 
13 września br. (piątek) „Dzień debat z ekspertami 

oraz wolnej trybuny” w miasteczku przed Sejmem RP. W 

dniu tym odbędą się również pikiety związkowców z trzech 

central oraz organizacji i stowarzyszeń. W trakcie zgroma-

dzenia odbędzie się debata poświęcona polityce przemy-

słowej oraz będzie możliwość wystąpień przedstawicieli 

organizacji pozarządowych. 

 

���� DZIEŃ CZWARTY – 14 WRZEŚNIA 2013 
14 września br. (sobota) debata o polityce społecznej 

oraz manifestacja na zakończenie „Ogólnopolskich Dni 
Protestu”. Ten dzień to główny element protestu. 

Zbiórka uczestników nastąpi o godz. 11.00 w trzech 

miejscach: 

• przed Sejmem RP, 

• przed Pałacem Kultury i Nauki (Dworcem Centralnym), 

• przed Stadionem Narodowym, 

w zależności od miejsca dojazdu uczestników. 

 

Manifestacja rozpocznie się na rondzie Charles’a de 
Gaulle’a o godzinie 13.00, a następnie przejdziemy: No-

wym Światem i Krakowskim Przedmieściem na Plac Zam-

kowy gdzie nastąpi rozwiązanie manifestacji. 

Dodatkowych informacji udziela kolega Tadeusz Szmit. 

Koordynację wyjazdów prowadzą macierzyste organizacje 

członkowskie oraz rady wojewódzkie OPZZ. 

W imieniu Kierownictwa OPZZ apeluję o aktywny i 
czynny udział Koleżanek i Kolegów w proteście. 

Z koleżeńskim pozdrowieniem 

Wiceprzewodniczący OPZZ 

Andrzej Radzikowski 

________________________________________________ 

 

OPINIA OPZZ W SPRAWIE 
WYSOKOŚCI PŁACY MINIMALNEJ 
W 2014 ROKU 

 

7 sierpnia 2013 roku wiceprzewodniczący OPZZ Franci-

szek Bobrowski przekazał ministrowi pracy i polityki spo-

łecznej, przewodniczącemu Trójstronnej Komisji do Spraw 

Społeczno-Gospodarczych Władysławowi Kosiniak-Kamy-

szowi opinię OPZZ w sprawie wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę w 2014 roku: 

 

„W odpowiedzi na pismo z dnia 18 lipca 2013 roku 

(DPR-V-021-7-BW/AP/13) uprzejmie informuję, że Ogól-

nopolskie Porozumienie Związków Zawodowych nega-
tywnie opiniuje przekazany do konsultacji społecznych 

projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 

2013 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagro-

dzenia za pracę w 2014 roku. 
OPZZ podtrzymuje propozycję dotyczącą oczekiwanego 

wzrostu płacy minimalnej w roku następnym, wyrażoną w 

piśmie trzech reprezentatywnych central związkowych z 

dnia 23 maja 2013 roku. Proponujemy w nim, aby minimal-

ne wynagrodzenie za pracę wynosiło nie mniej niż 1720 zł 

(wzrost o 7,5 proc.). 

Powyższe stanowisko nadal jest aktualne, a argumenty 

uzasadniające podniesienie płacy minimalnej do postulowa-

nego poziomu pozostają niezmienne. Dlatego nie możemy 

wydać innej niż negatywna opinii w sprawie rządowej pro-

pozycji. 

W naszej ocenie strona rządowa nie rozumie społeczne-

go znaczenia płacy minimalnej i patrzy na nią przede 

wszystkim w kategoriach ekonomicznych, zgodnie z ocze-

kiwaniami organizacji pracodawców. Świadczy o tym pro-

pozycja wzrostu płacy minimalnej o ustawowe minimum tj. 

do poziomu 1680 zł – postulowanego przez organizacje 

biznesowe. Oznacza to jej wzrost o 80 zł, tj. o 5 proc. 

Z niewiadomych nam przyczyn znana Panu Ministrowi 

od ponad dwóch miesięcy propozycja związków zawodo-

wych nie została rekomendowana Radzie Ministrów. W tej 

sytuacji prowadzone przez resort pracy konsultacje uznaje-

my za dowód potwierdzający wykonanie ustawowego obo-

wiązku ciążącego na Ministrze Pracy i Polityki Społecznej, 

a nie za próbę wznowienia przerwanego z winy rządu dialo-

gu w Trójstronnej Komisji i przeprowadzenia rzeczywistych 

konsultacji w tej sprawie. 

Pragniemy po raz kolejny wskazać na niezrealizowane 

dotąd zobowiązanie strony rządowej wynikające z zawarte-

go w 2009 roku Pakietu Działań Antykryzysowych oraz 

przypomnieć o złożonej przez Prezesa Rady Ministrów 

deklaracji dotyczącej opracowania przez rząd ustawowego 

mechanizmu, który zapewniłby skuteczne osiągnięcie przez 

płacę minimalną poziomu 50% przeciętnego wynagrodzenia 

w gospodarce narodowej.  

W świetle powyższego OPZZ uznaje złożoną przez Radę 
Ministrów propozycję za dalece niewystarczającą i wnosi o 

jej zmianę.” 
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