Polska potrzebuje wyższych płac!
CZAS NA MOBILIZACJĘ!
22 WRZEŚNIA - OGÓLNOKRAJOWA MANIFESTACJA W WARSZAWIE
Polki i Polacy zarabiają zbyt mało jednocześnie będąc w czołówce najdłużej pracujących w Europie. Od lat próbujemy to
zmieniać! Próbujemy prowadzić merytoryczny dialog z przedstawicielami polskiego Rządu. Niestety bezskutecznie.
Lekceważenie, ignorowanie, odwoływanie posiedzeń RDS stało się codziennością. To zmusiło Nas do rozpoczęcia przygotowań
do protestu, który odbędzie się 22 września 2018 roku o godzinie 12:00 w Warszawie. Przyjazd planowany jest na godzinę 10:00
natomiast zakończenie manifestacji ok. godz. 15:00.
W proteście udział wezmą pracownicy wszystkich branż zrzeszonych w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych.
Przedstawiciele górnictwa i energetyki, przemysłu, oświaty i nauki, usług publicznych, budownictwa i przemysłu drzewnego,
transportu, handlu, usług, kultury i sztuki.
Naszym głównym hasłem oraz kluczowym postulatem jest systematyczny wzrost wynagrodzeń.

POLSKA POTRZEBUJE WYŻSZYCH PŁAC!
Głównymi postulatami, które bezpośrednio dotyczą wszystkich pracowników wszystkich branż będą:

Skończył się czas biednych pracujących! - Czas na szybki wzrost wynagrodzeń
Czas na dobrej jakości miejsca pracy – bez śmieciówek
Czas na merytoryczną współpracę od zakładu pracy po poziom krajowy w RDS
Czas na odmrożenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Czas na wyłączenie wszystkich dodatków z płacy minimalnej
Czas na zwiększenie nakładów finansowych na edukację i ochronę zdrowia
Czas na wydłużenie urlopu wypoczynkowego do 32 dni
Czas na skrócenie czasu pracy do 35 godzin tygodniowo
Czas na zwiększenie kwoty wolnej od podatku oraz kosztów uzyskania przychodu dla pracujących
Skończył się czas głodowych rent i emerytur! - Czas na szybki ich wzrost
Czas na emerytury uzależnione od stażu pracy bez względu na wiek
Czas zatrzymać stopniowe wygasanie emerytur pomostowych
Czas na zmniejszenie fiskalizmu podatkowego

Nie ma już na co czekać. Czas na wyższe płace w Polsce! Czas skończyć z jawnym wykluczaniem, a wręcz dyskryminowaniem
naszych związkowców na wszystkich poziomach – od zakładu pracy po poziom krajowy w RDS!
Premier nie chciał z nami rozmawiać więc
My pojedziemy do Premiera przedstawić nasze postulaty!
22 września wspólnie pokażemy, że MAMY DOŚĆ!

Polska potrzebuje wyższych płac!

