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w sprawie przyczyn zawieszenia prac w Trójstronnej Komisjiw sprawie przyczyn zawieszenia prac w Trójstronnej Komisjiw sprawie przyczyn zawieszenia prac w Trójstronnej Komisjiw sprawie przyczyn zawieszenia prac w Trójstronnej Komisji    

 

Zawieszenie prac w TK przez związki nie ma ani charakteru 

politycznego, ani osobistego wobec ministra Kosiniaka-Kamysza. 

Uczestniczymy w polityce, ale nie Uczestniczymy w polityce, ale nie Uczestniczymy w polityce, ale nie Uczestniczymy w polityce, ale nie chodzi nam w tym akcie o obalenie chodzi nam w tym akcie o obalenie chodzi nam w tym akcie o obalenie chodzi nam w tym akcie o obalenie 

rządu. Podkreślamy natomiast brak realnego wpływu obecnego rządu. Podkreślamy natomiast brak realnego wpływu obecnego rządu. Podkreślamy natomiast brak realnego wpływu obecnego rządu. Podkreślamy natomiast brak realnego wpływu obecnego 

przewodniczącego TK na rząd i premiera jeśli chodzi o ważne przewodniczącego TK na rząd i premiera jeśli chodzi o ważne przewodniczącego TK na rząd i premiera jeśli chodzi o ważne przewodniczącego TK na rząd i premiera jeśli chodzi o ważne 

społecznie kwestie, podejmowane przez związki zawodowespołecznie kwestie, podejmowane przez związki zawodowespołecznie kwestie, podejmowane przez związki zawodowespołecznie kwestie, podejmowane przez związki zawodowe. Mówiąc 

o zmianie na stanowisku przewodniczącego Komisji mamy na myśli zmianę 

jakości dialogu, żeby TK przestała być miejscem wysłuchiwania 

rządowego ultimatum, przygotowanego po cichu z pracodawcami bo to 

jest dyktat, o którym tak wiele mówi Premier. To działanie właściwe 

monarchii, nie władzy demokratycznej.  

Rząd zupełnie ignoruje też postulaty zgłaszane przez związki. Trzeba 

jasno i jednoznacznie powiedzieć: tylko związki walczą o zmniejszenie tylko związki walczą o zmniejszenie tylko związki walczą o zmniejszenie tylko związki walczą o zmniejszenie 

liczby umów śmieciowych, o zatliczby umów śmieciowych, o zatliczby umów śmieciowych, o zatliczby umów śmieciowych, o zatrudnianie młodych na etatach, rudnianie młodych na etatach, rudnianie młodych na etatach, rudnianie młodych na etatach, 

oooo    ograniczenie im okresu trwania umów terminowycograniczenie im okresu trwania umów terminowycograniczenie im okresu trwania umów terminowycograniczenie im okresu trwania umów terminowych. To tylko związki h. To tylko związki h. To tylko związki h. To tylko związki 

przeciwstawiają się zmuszaniu pracowników do zakładania fikcyjnych przeciwstawiają się zmuszaniu pracowników do zakładania fikcyjnych przeciwstawiają się zmuszaniu pracowników do zakładania fikcyjnych przeciwstawiają się zmuszaniu pracowników do zakładania fikcyjnych 

firm, żeby tylko pracodawca nie mfirm, żeby tylko pracodawca nie mfirm, żeby tylko pracodawca nie mfirm, żeby tylko pracodawca nie musiał płacić za nich składek, usiał płacić za nich składek, usiał płacić za nich składek, usiał płacić za nich składek, 

aaaa    płace mógł dowolnie ograniczaćpłace mógł dowolnie ograniczaćpłace mógł dowolnie ograniczaćpłace mógł dowolnie ograniczać.   

Nie troszczą się o to ani pracodawcy, ani rząd, który szczyci się 

tym, że miał tak wielu młodych wyborców. Dziś funduje im brak Dziś funduje im brak Dziś funduje im brak Dziś funduje im brak 

stabilizacji zawodowej, podporządkowanie życia osobistego interesom stabilizacji zawodowej, podporządkowanie życia osobistego interesom stabilizacji zawodowej, podporządkowanie życia osobistego interesom stabilizacji zawodowej, podporządkowanie życia osobistego interesom 

pracodawcy. pracodawcy. pracodawcy. pracodawcy. Wyrzuca ich na przymusową emigrację proponując w zamian 

co najwyżej bezpłatne staże, a za chwilę głodowe zasiłki.  

Jako związki zawodowe, cierpliwość w dialogu przy stole negocjacyjnym 

wykazywaliśmy długo. Pisaliśmy listy do Premiera w sprawie Kodeksu Pisaliśmy listy do Premiera w sprawie Kodeksu Pisaliśmy listy do Premiera w sprawie Kodeksu Pisaliśmy listy do Premiera w sprawie Kodeksu 

pracy, w sprawie ustawy antykryzysowej, które pozwalają pracodawcom pracy, w sprawie ustawy antykryzysowej, które pozwalają pracodawcom pracy, w sprawie ustawy antykryzysowej, które pozwalają pracodawcom pracy, w sprawie ustawy antykryzysowej, które pozwalają pracodawcom 

traktować pracowników jak feudalnych poddanych po kilktraktować pracowników jak feudalnych poddanych po kilktraktować pracowników jak feudalnych poddanych po kilktraktować pracowników jak feudalnych poddanych po kilkanaście godzin anaście godzin anaście godzin anaście godzin 

na dobę, bez dodatkowej zapłaty za nana dobę, bez dodatkowej zapłaty za nana dobę, bez dodatkowej zapłaty za nana dobę, bez dodatkowej zapłaty za nadgodziny, za płacę minimalną, dgodziny, za płacę minimalną, dgodziny, za płacę minimalną, dgodziny, za płacę minimalną, 

aaaa    najlepiej na samozatrudnienie.najlepiej na samozatrudnienie.najlepiej na samozatrudnienie.najlepiej na samozatrudnienie. Nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi! 

Zamiast choćby wysłuchać opinii reprezentantów pracowników, 

ministrowie woleli po cichu załatwiać interesy firm, które będą 

korzystać z dofinansowania z budżetu, żeby tylko zysk właścicieli nie 

był zbyt mały.  

    



    

Kryzys do dla rządu tylko hasło do wspierania przedsiębiorców. Skutki Kryzys do dla rządu tylko hasło do wspierania przedsiębiorców. Skutki Kryzys do dla rządu tylko hasło do wspierania przedsiębiorców. Skutki Kryzys do dla rządu tylko hasło do wspierania przedsiębiorców. Skutki 

i tak spadną na obywateli. i tak spadną na obywateli. i tak spadną na obywateli. i tak spadną na obywateli.     

W takiej sytuacji nie mamy wyjścia. Musimy działać radykalnie. Być 

może w Polsce możliwy jest - tak jak 33 lata temu - tylko dialog na 

ulicy.  
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