
                                   

Uchwała Rady Krajowej SLD

w sprawie protestów związkowych

Pogarszają się nastroje społeczne i sytuacja polityczna w Polsce. Jest to efekt coraz 
trudniejszych warunków życia pracowników i ich rodzin. Utrzymuje się na wysokim poziomie 
bezrobocie. Masowo likwidowane są szkoły. Przeforsowane zostały przez koalicję PO-PSL i  
podpisane  przez  Prezydenta  antypracownicze  zmiany  w  Kodeksie  Pracy.  Wbrew 
zapowiedziom  rządzących  kryzys  gospodarczy  trwa.  Obecne  władze  nie  radzą  sobie 
z bieżącymi problemami społeczno-gospodarczymi.

Rada Krajowa SLD w pełni solidaryzuje się z protestem trzech największych central  
związkowych  w  Polsce:  Ogólnopolskiego  Porozumienia  Związków  Zawodowych, 
„Solidarności” i Forum Związków Zawodowych. Wspólne wystąpienie tych związków stanowi 
jasny  i  czytelny  sygnał  skierowany  do  rządzących:  tak  dalej  być  nie  może! Rozumiemy 
rozgoryczenie protestujących wynikające z tego, że rząd nie podejmuje dialogu społecznego.

SLD, jako jedyna reprezentacja lewicy parlamentarnej, kolejno przedstawia w Sejmie 
w  formie  projektów  ustaw  zgłaszane  przez  świat  pracy  postulaty.  Od  dłuższego  czasu 
domagamy  się  i  zgłaszamy  projekt  podwyższenia  płacy  minimalnej  do  50  proc.  średniej 
krajowej. SLD prowadził kampanię przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego do 67 lat. 
Przedłożyliśmy alternatywną propozycję uzależnienia wieku przechodzenia na emeryturę od 
stażu pracy i zebraliśmy ponad 500 tys. podpisów pod obywatelskim projektem ustawy w tej  
sprawie.  Złożyliśmy  też  projekt  ustawy  przywracającej  trzeci  próg  podatkowy  dla  osób 
najbogatszych, który w grudniu 2012 r. został odrzucony przez sejmową większość.

Jednocześnie Rada Krajowa SLD akcentuje, iż pokonanie obecnego kryzysu nie jest 
możliwe bez rozwijającej się w szybkim tempie gospodarki. Aby tworzyć nowe miejsca pracy 
potrzebny jest w naszej sytuacji wzrost gospodarczy co najmniej na poziomie 3-5 proc. PKB. 
Takie wyniki, a nawet lepsze, już mieliśmy - w czasie rządów Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Wciąż aktualne są propozycje programowe SLD, stanowiące realny plan wkroczenia 
Polski na ścieżkę wzrostu gospodarczego i rozwoju, zawarte w takich materiałach, jak: Nowa 
Strategia  dla  Polski.  Rozwój  zamiast  stagnacji,  Po  pierwsze  praca,  Praca  dla  młodych,  
Program rozwoju obszarów wiejskich, Polska w euro, Sojusz dla odnawialnych Źródeł Energii  
czy Nowa Polityka Energetyczna.

Te i inne propozycje będą przedmiotem prac Klubu Poselskiego SLD oraz podstawą do 
tworzenia programów wyborczych w nadchodzących latach.
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