
Warszawa, 27 lipca 2022 r.

NSZZ Pracowników FCA Poland i spółek SA

43-300 Bielsko-Biała

ul. Grażyńskiego 141

Szanowni Państwo,

Partia Razem i Klub Parlamentarny Lewicy w najbliższym czasie zgłaszać będą flagowy 

projekt ustawy partii Razem o skróceniu czasu pracy do 35 godzin tygodniowo. 

Ogłosiliśmy to podczas Konwencji Programowej Razem w czerwcu bieżącego roku 

i jest to wypełnienie naszego zobowiązania wobec kilkudziesięciu tysięcy Polek 

i Polaków, którzy poparli złożenie takiego projektu ustawy jeszcze w 2018 roku gdy 

Razem po raz pierwszy wystąpiło z inicjatywą skrócenia czasu pracy w Polsce.

Polska jest 2. krajem w Europie (po Grecji) jeśli chodzi o realny czas pracy osób 

zatrudnionych na pełen etat, który wynosi 40,7h w tygodniu. Dlatego chcemy aby 

Polacy pracowali krócej bez obniżki wynagrodzenia i żeby dzień pracy nie był dłuższy 

niż 8 godzin.

Skrócony czas pracy to jednoznaczny zysk dla pracowników. Pokazał to pilotaż 

przeprowadzony w Islandii w latach 2015-2019. Dotyczył 1 proc. pracowników 

i okazał się takim sukcesem, że na krótszy czas pracy przeszło 86 proc. z nich. Dzięki 

krótszemu czasowi pracy pracownicy mają więcej czasu na życie rodzinne, 

wychowywanie i opiekę nad dziećmi. Więcej czasu mogą poświęcić na edukację, 

wolontariat, zwiększanie swoich kompetencji zawodowych, a mężczyźni wykazują 

większe zaangażowanie w wychowywanie dzieci.

To już kolejna ustawa, którą składa Razem by poprawić sytuację pracowników 



w Polsce. W Sejmie trwają obecnie prace nad naszym projektem przeciwko 

prześladowaniom związków zawodowych. Rząd PiS jest —wbrew temu, co mówią 

niektórzy — rządem antypracowniczym, ale po raz pierwszy od kilkunastu lat w 

polskim parlamencie jest wyraźnie pro-pracownicza siła, która dba o nasze wspólne 

postulaty.

Dlatego chcielibyśmy bardzo zaprosić Państwa do poparcia naszego projektu ustawy, 

skracającej tydzień pracy do 35 godzin. Wsparcie związkowych central, organizacji 

pracowniczych będzie kluczowe by wspólnie przeforsować te ważne postulaty. 

Zachęcamy serdecznie do poparcia stanowiska, a także do rozesłania wśród działaczy 

Państwa organizacji adresu strony internetowej pracujmykrocej.pl z zachętą do wejścia 

na stronę i podpisania się pod naszą propozycją ustawy. Wszystkie podpisy dołączymy 

do projektu ustawy. Zależy nam by liczba osób popierających to rozwiązanie była jak 

największa – Państwa wsparcie jest w tej kwestii kluczowe.

Licząc na dalszą dobrą współpracę na rzecz polepszenia sytuacji pracowników 

w Polsce, a także na poparcie przez Państwa organizację naszej propozycji 

pozostajemy
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