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Wydłużenie obowiązku pracy do 67 roku życia, czyli o 7 lat u kobiet i 2
lata u mężczyzn, pomimo protestów i wniosku o referendum ws. wieku
emerytalnego

Powrót, zgodnie z oczekiwaniami społecznymi do pracy
dla kobiet do 60 roku życia i dla mężczyzn do 65 roku
życia

Minimalne wynagrodzenie – 1750 zł, brak stawki godzinowej

Minimalne wynagrodzenie – 2600 zł oraz minimalna
stawka godzinowa – 17 zł

Umowy śmieciowe, bez ochrony zatrudnienia, ochrony
wynagrodzenia, prawa do urlopu, ubezpieczenia ZUS

Umowy o pracę gwarantujące ubezpieczenia ZUS oraz
ochronę przepisami kodeksu pracy

Stopa bezrobocia – 9,6% (X 2015)

Stopa bezrobocia – 5,4% (III 2020)

Najniższa emerytura – 880,45 zł oraz renta – 675,13 zł. Średnia
emerytura esbeków to ponad 4000 zł

Najniższa emerytura – 1200 zł oraz renta – 900 zł plus raz
w roku 13 emerytura lub renta – 1200 zł lub 900 zł

Kradzież pracownikom połowę oszczędności emerytalnych
zgromadzonych w funduszach OFE – 153 mld zł

Wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych jako
dodatkowego indywidualnego zabezpieczenia
emerytalnego

Zamrożenie odpisu na ZFŚS - 1093,93 zł

Odmrożenie odpisu na ZFŚS – 1550,26 zł

Likwidacja ulg podatkowych (budowlana, internetowa)

Zwolnienie z opodatkowania wynagrodzeń osób do
ukończenia 26 roku życia

Podwyższenie o 1/3 składki rentowej (ZUS) dla przedsiębiorców

Obniżenie stawki PIT do 17% i podwyższenie kosztów
uzyskania przychodów zmniejszyło koszty pracy

Zmniejszenie o 1/3 zasiłku pogrzebowego

Ograniczenie handlu w niedziele, zgodnie z obywatelskim
projektem

Nowe podatki od gazu, prądu i paliwa pod płaszczykiem ochrony
środowiska
Podwyższenie podatku VAT do 23 proc. Na artykuły dziecięce wzrósł
drastycznie z 8 do 23 proc.
Wprowadzenie obowiązku szkolnego dla 6-latków pomimo sprzeciwu
społecznego
Wyprzedaż majątku narodowego i pozbywanie się spółek
strategicznych za prawie 60 mld zł. Zachodni inwestorzy przejęli blisko
70% naszego sektora bankowego
Próba likwidacji polskich kopalni

Próba doprowadzenia LOT-u do upadłości
Straty dla budżetu każdego roku do 60 mld zł z powodu niskiej
ściągalności podatków m.in. VAT i CIT

