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Polska obywateli, nie elit!
Chcemy nareszcie poczuć się jak 

u siebie, w domu przyjaznym dla wszyst-
kich ludzi pracy, niezależnie od naro-
dowości, wyznania, orientacji. Chcemy 
sami decydować o najważniejszych dla 
nas sprawach. Społeczeństwo musi mieć 
do tego prawo na co dzień, a nie raz na 
cztery lata. Sami powinniśmy decydo-
wać, czy chcemy instalacji elementów 
amerykańskiej tarczy antyrakietowej, 
budowy elektrowni atomowych lub 
publicznej bądź prywatnej ochrony zdro-
wia. To decyzje, które powinny zapadać 
w drodze referendum po konsultacjach 
społecznych. Obecnie decyduje o tym 
za nas wąska garstka osób, a skutki tego 
odczuwamy wszyscy. Parlamentarzyści 
i ministrowie muszą liczyć się z głosem 
obywateli. Nie może być tak, że istnieje 
podział na nas – nic nie znaczącą więk-
szość obywateli i na wąską garstkę wpły-
wowych, ale i uległych wobec możnych 
tego świata elit. To mniejszość, która 
robi to, czego żądają przedstawiciele 
kapitału i międzynarodowych instytucji 
finansowych.

ElżbiEta Fornalczyk

Europejska płaca 
minimalna!

Skoro jesteśmy państwem człon-
kowskim Unii Europejskiej i musimy 

dostosowywać wiele naszych uwarun-
kowań prawnych do standardów unij-
nych, to dostosujmy również poziom 
naszych wynagrodzeń do poziomu 
europejskiego. Będzie to prawdzi-
wą oznaką Europy równych szans 
i jednakowej prędkości. Wspólna, 
ogólnoeuropejska płaca minimalna to 
rozwiązanie konieczne, by sprawiedli-
wości stało się za dość. Jako Polacy 
nie możemy być opłacani gorzej od 
przykładowo Niemców za pracę o tej 
samej wartości. Nie może być i tak, 
że kasjerka Tesco w Wielkiej Brytanii 
zarabia kilka razy więcej od kasjerki 
Tesco w Polsce, mimo że pracują na 
tym samym stanowisku i wykonują 
taką samą pracę.

lEszEk Świętczak

Natychmiastowy program 
ratowania polskiego 

przemysłu stoczniowego, 
zbrojeniowego, 
wydobywczego, 

energetycznego i kolei!
Ratując polskie stocznie ratujemy 

tysiące miejsc pracy w innych zakła-
dach i branżach pracujących na rzecz 
przemysłu stoczniowego. Komisja 
Europejska nie godzi się na ratowa-
nie naszych stoczni, ale nie widzi 
żadnych przeszkód w przekazywaniu 
ogromnej ilości pieniędzy na ratowa-
nie prywatnych banków i instytucji 
finansowanych. Upadek stoczni to 
dramat dla tysięcy osób i to nie tylko 
stoczniowców, ale i kooperantów, 
na czele z zakładami Cegielskiego 
w Poznaniu. Ratować trzeba nie tylko 
stocznie, ale i zbrojeniówkę, której 
nagle rząd obciął zamówienia nie 
licząc się z konsekwencjami. Potrzeba 
sensownego programu dla górnictwa 
węgla kamiennego i brunatnego, uru-
chamiającego inwestycje początkowe 
i wykorzystujące nowe technologie 
czystego spalania węgla.

Marcin cholEwiński

Rządowy program wsparcia 
polskiego rolnictwa, 

rybołówstwa i przetwórstwa!
Rząd musi opracować i wdrożyć 

w życie pomoc dla rolników, rybaków 
i plantatorów oraz zakładów prze-
twórczych. Jeśli mówimy o konkuren-
cji, to my nie możemy, jako Polska 
być zawsze na straconej pozycji. Tak 
niestety się jednak dzieje i my, jako 
rybacy odczuwamy to na co dzień. 
Decyzje Komisji Europejskiej powo-
dują wstrzymanie połowów dorsza czy 
łososia, choć nasi sąsiedzi mogą go 
łowić nadal w dowolnych ilościach. 
Dyktuje się nam warunki, czym i jak 
mamy łowić. Kolejnym etapem re-
strykcji jest wprowadzenie limitu 
połowów wędkarskich na Bałtyku. 
Uderza to nie tylko w miłośników 
tego sportu, ale również w nas, którzy 
nie będą mogli żyć ani z połowu ryb 
ani z turystyki. My musimy przecież 
w za coś żyć!

bogusław kania

Emerytury i renty wolne  
od podatku dochodowego!
Każdy się chyba zgodzi, że emerytury 

i renty w Polsce to kwoty głodowe, nie-
kiedy przypominające bardziej jałmuż-
nę, niż środki finansowe zapewniające 
godne życie po latach ciężkiej i uczciwej 
pracy. Skoro są kłopoty ze zwiększeniem 
kwot tych świadczeń, to chociaż znieśmy 
opodatkowanie rent i emerytur. Przecież 
nasza praca, którą wykonywaliśmy całe 
życie już była opodatkowana. Jaki w tym 
sens i jaka sprawiedliwość, by nakładać 

jeszcze podatek na renty i emerytury? 
To jedynie żerowanie na najbiedniej-
szych. Czemu znoszone są podatki dla 
najbogatszych, tylko odbiera się tym, 
co już mają mało? Emeryt, który ma 
670 złotych musi płacić taki sam 19 
procentowy podatek, jak biznesmen 
obracający miliardami i zarabiający 
ogromne pieniądze. My nie mamy na 
chleb, a oni zastanawiają się jaki kupić 
sobie jacht – drugi jacht. Świadczenia 
emerytalno-rentowe muszą być wolne 
od podatku! Ludzie, jako pracownicy, 
płacili podatki, jako emeryci i renciści 
już nie powinni.

Lista nr 4

   APEL
  Bądźmy razem,  
powiedzmy veto  
elitom politycznym

Nie pozwólmy sobie wmówić, że nasza walka o miejsca pracy jest krzykiem 
nic nieznaczącego obywatela. Rządzące elity odbierają nam chleb, uśmiechając 
się w złoconych fotelach.

Dziś rękami policjantów wyrzucają nas z biur poselskich. Jutro wyrzucą na 
bruk, z naszych mieszkań, z naszych zakładów pracy. Policjantom w nagrodę 
odbiorą radiowozy i każą ścigać przestępców na piechotę.

Walczmy razem!
Dość mierzenia sobie pogrypowej temperatury za pomocą sondaży. Niech 

dotrze na salony głos ulicy. Nasz głos!
Wczoraj wyrzucili nas drzwiami, dziś sami wybijemy sobie okno. 21 Po-

stulatów musi zostać zrealizowanych. To walka o godność społeczeństwa, 
a nie chuligański wybryk. Kiedy stoczniowcy walczyli o wolną Polskę, byli 
potrzebni. Dziś, kiedy na swoich barkach wynieśli obecne elity do władzy, są 
obrażani i opluwani.

Apelujemy do stoczniowców, nie dajcie się zagazować. Odbierają wam 
wszystko co macie. Walczcie!

Apelujemy do pielęgniarek. Byliśmy razem z wami w Białym Miasteczku. 
Obiecano wam załatwienie waszych spraw. Oszukano Was. Walczcie!

Apelujemy do rybaków. Byliśmy razem z wami bić się o wasze sprawy w Bruk-
seli. Polityka rządu i Komisji Europejskiej karze was za pracę i nie pozwala wam 
żyć tak jak umiecie. Nie walczycie tylko o prawo do wykonywania swojego 
zawodu. Walczycie o prawo do życia tak, jak żyli wasi ojcowie. Walczcie!

Apelujemy do bezrobotnych. Nie dajcie sobie wmówić, że jesteście poza 
jakimś marginesem społecznym. Domagajcie się tworzenia miejsc pracy, a do 
czasu ich powstania, wypłat zasiłków z powodu tego, że pozostajecie bez pracy 
nie ze swojej winy. Walczcie!

Apelujemy do nauczycieli. Żądajcie spełnienia obietnicy wyborczych od tych, 
którzy obiecywali, że będziecie „zadowoleni i dobrze opłacani”. Te słowa padły 
z ich ust. Upomnijcie się o ich realizację. Walczcie!

Apelujemy do emerytów, którzy uczciwie pracowali całe życie, a dziś od 
swoich marnych emerytur muszą odprowadzać takie same podatki, jak ludzie 
w rodzaju Kulczyka. Walczcie!

Apelujemy do innych pokrzywdzonych grup, wyrzucanych z pracy, eksmi-
towanych na bruk, okradanych przez nieuczciwych pracodawców. Domagamy 
się realizacji 21 Postulatów. Domagamy się jawnego dialogu pomiędzy społe-
czeństwem i władzą. Nie złożymy broni.

Od 20 lat elity polityczne nas oszukują. Nas nie obchodzą mandaty w europar-
lamencie. Weźcie je sobie. Nam zależy na tym, aby zbudować ruch społeczny. 
Aby być razem i razem walczyć o ważne sprawy. Jeśli rząd spełni nasze 21 
Postulatów, to zrezygnujemy z kandydowania do Parlamentu Europejskiego. 
Naszym celem nie jest Parlament Europejski. Naszym celem jest załatwienie 
spraw zwykłych ludzi, których oni nazywają nic nieznaczącymi obywatelami. 
Jeśli elity polityczne w dalszym ciągu prowadzić będą politykę konfrontacji 
ze społeczeństwem, odpowiemy tym samym.

Bogusław Ziętek
Przewodniczący

Polskiej Partii Pracy

Sztab Wyborczy Komitetu  
Wyborczego PPP

Warszawa, Al. Wyzwolenia 18 (do-
mofon 33)
tel. 022-423-30-88
faks. 022-435-68-62

>> sekretariat@partiapracy.pl
Szef sztabu wyborczego 

tel. 0503-151-773
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alicja adaMczyk

Wzrost wynagrodzeń 
w służbie zdrowia!

Mimo kryzysu i problemów na ryn-
ku pracy wciąż słyszy się utyskiwania 
z powodu braku chętnych do pracy 
w pielęgniarstwie. Dlaczego? Dlatego 
głównie, że pielęgniarki wyjechały do 
pracy za granicą. Bo tam za swoją pracę 
mają godziwe wynagrodzeni, podczas 
gdy Polsce wmawia nam się, że zawód 
pielęgniarki to powołanie, w związku 
z czym najlepiej gdybyśmy w ogóle za 
pracę nie brały pensji. W czasie Białego 
Miasteczka składano nam wiele obiet-
nic. Żadnej nie dotrzymano. Oszukano 
nas. Gdzie jest płaca gwarantowana 
minimalna dla pielęgniarek i położnych. 
Gdzie są podwyżki, które miałyśmy 
otrzymać?

MatEusz Mazur

Bezpłatny Internet  
dla wszystkich!

Internet powinien być traktowany 
jako usługa publiczna, czyli bezpłatna 
i ogólnodostępna. Internet przyczynia 
się do rozwoju wiedzy, a wiedza musi 
być ogólnodostępna, by nastąpił rozwój 
społeczeństwa. Co więcej, dostęp do In-
ternetu przyczynia się do bezpośrednie-
go wyrównywania różnić społecznych 
oraz różnicy pomiędzy miastem a wsią. 
W poprzednich kampaniach wyborczych 
obiecywały to elity polityczne wszyst-
kich frakcji. My to zrobimy!

agniEszka handschkE

Przyjęcie Europejskiej Karty 
Praw Podstawowych!

Karta Praw Podstawowych niesie ze 
sobą wiele dobrego, w tym tak podsta-
wowe i elementarne wartości, jak god-
ność człowieka, szereg wolności i rów-
ności, solidarność, prawa obywatelskie. 
Pozwala to obywatelom na odwoływanie 
się w kontakcie z władzami do dodat-

kowych dokumentów, które jeśli będą 
przyjęte, będą musiały obowiązywać. 
Prawa podstawowe szczególnie ważne 
są dla pracowników, którym gwarantują: 
prawo do informacji i konsultacji, ukła-
dów zbiorowych i wspólnych działań, do 
ochrony przed nieuzasadnionym zwol-
nieniem, prawo do dobrych warunków 
pracy oraz dostęp do służby zdrowia. 
Z tym wszystkim w Polsce nie jest za 
różowo, więc w momencie przyjęcia 
Karty Praw Podstawowych, jej zapisy 
wymuszą na rządzących zapewnienie 
obywatelom tychże praw i wolności.

zbigniEw zdónEk

Stop prywatyzacji szpitali. 
Bezpłatna, powszechnie 

dostępna opieka medyczna!
Polska musi zejść z torów prowadzą-

cych ku prywatyzacji sektora ochrony 
zdrowia. Niestety, ten rząd wprowa-
dził nas na te tory komercji i kieruje 
ku modelowi rynkowemu, modelowi 
dominacji pieniądza, który jest nie tylko 
nie humanistyczny, ale wręcz złodziejski 
i morderczy. Opieka medyczna nie może 
być nakierowana na zysk, a na niesie-
nie pomocy w momentach zagrożenia 
zdrowia lub życia drugiego człowieka. 
Zysk nie może być kryterium decydu-
jącym o ochronie zdrowia obywateli. 
W większości krajów europejskich służba 
zdrowia jest nieodpłatna, publiczna i co 
najważniejsze wysoko efektywna. Po 
prostu trzeba zwiększyć nakłady na nią, 
zamiast np. wysyłać nasze wojska na woj-
ny. Trzeba widzieć również tło polityki 
liberalnej, pragnienia uwłaszczenia się 
obecnej nomenklatury, która widzi swoją 
życiową szansę na ustawienie się.

janusz głębski

Zachowanie Państwowego 
Ratownictwa Medycznego!
Państwowe Ratownictwo Medyczne 

jest jednym z najważniejszych filarów 
bezpieczeństwa państwa, obok policji 
czy straży pożarnej. Nikt jednak nie 
słyszy, by pojawiły się prywatyzacyjne 
zakusy względem policji czy straży, 
a pogotowie ratunkowe elity politycz-
ne chcą prywatyzować. Usługi ratow-
nictwa medycznego mają wykonywać 
prywatne, często nieprzystosowane 
i nie dysponujące wykwalifikowaną 
kadrą podmioty. Pracownicy ratow-
nictwa medycznego powinni mieć 
własną ustawę o wykonywaniu zawo-

du, własny samorząd, status i upraw-
nienia, tak jak inne służby ratownicze. 
Państwowe Ratownictwo Medyczne 
świadczyć muszą zgodnie z nazwą 
podmioty państwowe! Od tego zależy 
ludzkie życie i warunki pracy i płacy 
dla zatrudnionych w ratownictwie 
medycznym.

Mariola PoPiółkowska

Zakaz eksmisji na bruk!
Mimo że mamy ustawowy zapis 

zakazujący eksmisji ludzi na bruk, jest 
to zapis martwy i umiejętnie omijany. 
A przecież nie można ludzi, czy co 
gorsza, całych rodzin z dnia na dzień 
wyrzucić na bruk. Nie można też two-
rzyć gett eksmitowanych, czy uważać, 
że problem się rozwiąże upychając 
ludzi w kontenerach. Państwo powinno 
realizować swój konstytucyjny obo-
wiązek i przeciwdziałać problemowi 
bezdomności. Musi zostać opracowany 
szeroki program wsparcia. Jeśli pojawia 
się kwestia alkoholizmu, musi on być 
leczony, a dzieci osób zagrożonych 
patologią muszą być objęte specjalnym 
programem nauczania, bo wykształce-
nie dla nich to szansa na lepszą przy-
szłość. Konieczne jest tanie budownic-
two mieszkaniowe. Sposobem na to jest 
powrót do tzw. „wielkiej płyty”, dzięki 
której powstało wiele osiedli, a nawet 
całych miast. Mieszkanie jest prawem, 
nie może być towarem.

Mariusz olszEwski

Przywrócić prawo do 
wcześniejszych emerytur!

Pracujący w trudnych i ciężkich wa-
runkach, które nie są bez znaczenia dla 
zdrowia tych pracowników muszą mieć 
prawo do wcześniejszej emerytury. 
Prawo to było, lecz zostało pracującym 
w hutnictwie, czy na kolei odebrane 
przez nie liczące się zupełnie z ludźmi 
pracy elity polityczne. Łatwo osobom, 
które za swoją niezbyt ciężką pracę 
dostają duże pieniądze, decydować 
o warunkach życia osób pracujących 
w trudnych warunkach. Ale trzeba 
to zmienić. Trzeba przywrócić pra-
wa nabyte – prawo do wcześniejszej 

emerytury dla pracujących w ciężkich 
warunkach, a nawet krąg uprawnionych 
rozszerzyć.

andrzEj sziMkE

Tani transport publiczny!
Na całym świecie, w tym także w Eu-

ropie trwa właśnie renesans komunikacji 
publicznej. Komunikacji, która jest tania, 
proekologiczna, dostępna i która jest co 
dnia środkiem lokomocji dla tych, którzy 
dojeżdżają do swoich zakładów pracy, 
do szkół czy do ośrodków zdrowia. Co 
więcej, w tani transport publiczny wciąż 
się inwestuje. Tylko w Polsce tendencje 
są odwrotne. Tu nie tylko transport jest 
drogi, ale zamiast rozwijania go, jest 
zwijanie, co widać na Śląsku, gdzie 
znaleźli się tacy, którzy likwidują in-
frastrukturę tramwajową. Transport 
publiczny jest dla najbiedniejszych, 
dla tych, których nie stać na przemiesz-
czanie się samochodem. Dlatego musi 
być i służyć zwykłym ludziom. Poziom 
rozwoju taniego, powszechnie dostępne-
go transportu publicznego jest jednym 
z wyznaczników stopnia rozwoju cy-
wilizacyjnego społeczeństwa.

katarzyna ŚniadEcka

Dochód gwarantujący 
minimum godnej egzystencji!

Za pracę należy się zapłata. Taka, 
która umożliwia godne życie, czyli po-
zwala na zakup żywności i opłacenie 
rachunków, w tym tych za mieszkanie 
oraz taka, która pozwala na korzystanie 
z dóbr kultury i umożliwia dokształcanie 
się. Pracownik nie może pracować za 
miskę ryżu. Pracownik nie może także 
pracować cały dzień na kilku etatach 
tydzień w tydzień, by tylko związać 
koniec z końcem. Pensja pracownicza 
musi gwarantować minimum godnej 
egzystencji, bo to dzięki pracownikom 
następuje kumulacja zysków firm i przed-
siębiorstw. W Polsce, według statystyk 
Unii Europejskiej, fakt posiadania pracy 
nie chroni przed ubóstwem. Blisko 30 
procent dzieci w Polsce głoduje. To 
hańba, że kiedy elity świętują rocznicę 
4 czerwca i wejścia Polski do Unii Euro-
pejskiej, wielu Polskich rodzin nie stać na 
bułkę dla dzieci. Zabezpieczeni w środki 
do życia powinni być także Ci, którzy nie 
mają pracy i środków utrzymania.

szyMon Martys

Kodeks pracy równy  
w całej Europie!

Jeśli Unia Europejska w dalszym 
ciągu zamierza na swoje sztandary 
wciągać dążenie do ujednolicenia 
przepisów prawnych na rzecz Unii 
i dla dobra wszystkich osób zamiesz-
kujących jej obszar, to powinno się 
wprowadzić jeden, wspólny dla 
wszystkich Kodeks pracy. Kodeks 
pracy dostosowany do skutecznej 
obrony praw i interesów pracow-
niczych, będący równoważnią siły 
pomiędzy pracodawcą a pracobiorcą. 
Gwarantujący między innymi stałość 
zatrudnienia i eliminujący zatrud-
nianie pracowników na „umowach 
śmieciowych” oraz wykorzystywanie 
ludzi przez agencje pracy tymcza-
sowej, które są współczesną formą 
niewolnictwa. Nie może być wspól-
nej Europy bez wspólnego prawa 
pracy.

bogdan golik

Rozpoczęcie przez rząd 
natychmiastowych rozmów 

z Komisją Europejską 
w sprawie zniesienia regulacji 

dyskryminujących polskie 
pielęgniarki i położne 

w zakresie wykształcenia!
Polskie pielęgniarki i położne nie 

mogą być gorzej traktowane od pie-
lęgniarek i położnych z innych krajów 
Unii Europejskiej. Niestety, taka sy-
tuacja istnieje od 5 lat, od podpisania 
Traktatu Akcesyjnego. Żaden polski 
rząd dotychczas nie wpłynął na Komi-
sję Europejską w celu zmiany prawa, 
które dyskryminuje narodowo polskie 
pielęgniarki w zakresie ich wykształ-
cenia i edukacji. Polskie pielęgniarki 
i położne, które ukończyły szkoły 
i studia licencjackie, według KE są 
gorzej wykształcone i za uzupełnienie 
tego wykształcenia muszą płacić z wła-
snych, niskich pensji. Już czas, żeby-
śmy przestali bać się twardych rozmów 
z KE i mając argumenty przedstawione 
przez pielęgniarki zmienili niekorzyst-
ne dla nas zapisy.
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andrzEj ŚliPko

Zniesienie obowiązku 
odrabiania chorobowego 

i dni oddawania krwi przy 
przechodzeniu na emeryturę!

Przymus odrabiania zwolnień lekar-
skich przez pracowników i to 18 lat 
wstecz jest niekonstytucyjny, albowiem 
sama już formuła tego nakazu przeczy 
elementarnej zasadzie, że prawo nie może 
działać wstecz. Dziwi mnie to, że każe 
się odrabiać zwolnienia chorobowe, czyli 
jak sama nazwa mówi, czas choroby, 
a nie leżenia do góry brzuchem na piasz-
czystych plażach. Bulwersuje też to, że 
w celu nabycia praw emerytalnych każe 
się odrabiać pracownikom wszystkie te 
dni, które spędzili na honorowym oddaniu 
krwi, podczas, gdy wszędzie słyszy się 
dramatyczne informacje, że w szpitalach 
brakuje krwi. Ludzie, którzy poświęcają 
się dla ratowania zdrowia i życia innych 
powinni być nagradzani, a nie karani. 
Elit politycznych to nie obchodzi. Oni 
swojej krwi nikomu nie oddają, oni ją 
z nas wysysają.

jErzy wróbEl

Kara więzienia dla 
niepłacących za pracę!

Jeśli nie zapłacisz za mieszkanie, wyrzu-
cą cię z niego. Jeśli Twój szef nie zapłaci ci 
za pracę, nie spotyka go żadna kara. Jeśli 
okrada cię złodziej, trafia do więzienia. 
Jeśli robi to Twój szef, nie wypłacając Ci 
wynagrodzenia, nie spotyka go nic złego. 
Najwyżej dostaje laur „wybitnego mene-
dżera” lub pracodawcy roku. To się musi 
zmienić. Niewypłacanie wynagrodzenia 
pracownikom to złodziejstwo i powinno 
być jak przestępstwo traktowane. Dla 
przestępców ktoś wymyślił już jakiś czas 
temu specjalne miejsca. Nazywają się 
więzienia. I tam właśnie powinni trafiać 
ci, co nie płacą za pracę. Pracownicy po-
winni mieć prawo do egzekucji należnego 
im wynagrodzenia w trybie nakazowym, 
uzyskując je w ciągu kilku dni, a nie latami 
dochodzić swoich praw przed sądem.

robErt stęPiEń

Podwyżki płac dla nauczycieli 
i pielęgniarek!

Zawód nauczyciela czy pielęgniarki 
nie może być traktowany przez elity 
polityczne wyłącznie jako zawód „z 
powołania”, a więc taki, w którym pra-
cownik czerpie przyjemność z samego 
wykonywania swoich obowiązków. Za 
obowiązki te musi być godnie wynagra-
dzany. Był już taki jeden, który w okre-
sie kampanii wyborczej obiecywał, że 
jak wygra, to w naszym kraju „będą 
nauczali dobrze opłacani nauczyciele”. 
Nazywał się Donald Tusk. Wybory 
wygrał, a jak w szkolnictwie zarabiało 
się marnie, tak dalej się marnie zarabia. 
Gdy pielęgniarki w czerwcu 2007 roku 
protestowały w Białym Miasteczku, 
zjeżdżali się do nich najważniejsi po-
litycy i obiecywali, że „będzie im się 
żyło lepiej”. Jak się pielęgniarkom 
żyje? Należy spytać pielęgniarek, albo 
posłuchać o strajkach i protestach na tle 
płacowym, których jest coraz więcej. 
Elity polityczne, które od lat mówią 
o podwyżkach płac dla nauczycieli 
i pielęgniarek, tylko o tym mówią. 
Najwyższy czas rozliczyć je z tych 
obietnic. Najlepiej za pomocą kartki 
wyborczej. Jeśli znów ich wybierzemy, 
nic się nie zmieni.

krzysztoF PiEŚciński

Więzienie dla oszustów 
wymuszających 

samozatrudnienie!
Kapitaliści do perfekcji opanowali 

sztukę ograniczania kosztów pracy. 
Oszczędzają na pracownikach jak tylko 
mogą. Jedną z taki form jest wymusza-
nie na pracowniku przyjętym do pracy, 
by się samozatrudnił. Wówczas to na 
niego spadają koszty ubezpieczenia 
społecznego i zdrowotnego, a płaco-
ną ma tylko gołą pensję. Co więcej, 
pozbawiony jest jakichkolwiek praw 
pracowniczych. Nie może należeć do 
związku zawodowego, nie może wnosić 
swoich roszczeń do Sądu Pracy. Osoba, 
która dała się wpędzić w samozatrud-
nienia, weszła we współczesne niewol-
nictwo. Za zmuszanie do niewolnictwa 
nie ma innej kary, jak kara więzienia 
i takie właśnie zapisy prawne powinny 
obowiązywać.

bogusław ziętEk

Jawny dialog pomiędzy 
społeczeństwem i władzą, przy 

pełnej reprezentacji stron!
Demokracja nie odbywa się co 

cztery lata w dniu wyborów, ale trwa 

co dnia. Demokracja to władza ludu, 
a więc lud musi być słuchany przez 
swoich wybrańców. Posłowie, którzy 
zostali wybrani w bezpośrednich wy-
borach i którzy opłacani są z naszych 
pieniędzy, muszą mieć częstszy kon-
takt z wyborcami. Nie może być tak, 
jak obecnie, że cudem jest zastanie 
ich w biurach poselskich, na które 
rokrocznie wyrzuca się 60 milionów 
złotych! Rząd wsłuchiwać się musi 
w protesty społeczne i odpowiadać na 
nie, nie siłą, co ma miejsce teraz, ale 
rozmową. Na tym polega dialog, a nie 
monolog. Należy również znacznie 
uprościć procedury referendów oby-
watelskich i możliwości odwołania 
parlamentarzystów czy samorządow-
ców. Dialog, który jest elementem 
demokracji, należy prowadzić przy 
pełnej reprezentacji stron, a nie tyl-
ko z tymi, którzy są stronnikami 
rządzących. Należy wsłuchiwać się 
w głos społeczeństwa nawet, jeśli 
jest on mocno krytyczny. Władza nie 
działa sama dla siebie, ale dla państwa 
i jego obywateli, w związku z czym 
musi liczyć się ze zdaniem tych, dla 
których ma działać. Elity polityczne, 
które dziś tak chętnie odwołują się 
do protestów Sierpnia roku 80., za-
pomniały o tym, że wówczas dialog 
pomiędzy władzą a społeczeństwem 
toczył się jawnie, a rozmowy robotni-
ków i rządu w Stoczni transmitowane 
były do wszystkich.

Notował Patryk Kosela
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1. Polska obywateli, nie elit!
2. Europejska płaca minimalna!
3. Natychmiastowy program ratowania polskiego przemysłu 
        stoczniowego, zbrojeniowego, wydobywczego, 
        energetycznego i kolei!
4. Rządowy program wsparcia polskiego rolnictwa, 
        rybołówstwa i przetwórstwa!
5. Emerytury i renty wolne od podatku dochodowego!
6. Wzrost wynagrodzeń w służbie zdrowia!
7. Stop prywatyzacji szpitali. Bezpłatna, powszechnie 
        dostępna opieka medyczna. 
8. Zachowanie Państwowego Ratownictwa Medycznego!
9. Zakaz eksmisji na bruk!
10. Przywrócić prawo do wcześniejszych emerytur!
11. Tani transport publiczny!
12. Dochód gwarantujący minimum godnej egzystencji!
13. Kodeks pracy równy dla całej Europy!
14. Kara więzienia dla niepłacących za pracę!
15. Więzienie dla oszustów wymuszających samozatrudnienie!
16. Bezpłatny Internet dla wszystkich!
17. Zniesienie obowiązku odrabiania chorobowego i dni 
        oddawania krwi, przy przechodzeniu na emeryturę!
18. Podwyżki płac dla nauczycieli i pielęgniarek!
19. Przyjęcie Europejskiej Karty Praw Podstawowych!
20. Rozpoczęcie przez rząd natychmiastowych rozmów 
        z Komisją Europejską w sprawie zniesienia regulacji 
       dyskryminujących polskie pielęgniarki i położne w zakresie 
       wykształcenia!
21. Jawny dialog pomiędzy społeczeństwem i władzą, 
        przy pełnej reprezentacji stron!

21 postulatów


