
Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych „wBREw” Witold Solski Przewodniczący. 

Jesteśmy głosem ponad dwu milionowej grupy samozatrudnionych. Stanowimy ponad piętnaście procent 
pracujących w Polsce. (To mało?) Mamy tzw. małą reprezentatywność. Jesteśmy prekariatem. Mamy moc! 

Czy państwo nas słucha? Czy państwo o nas dba, wspiera i pomaga? Nie. Państwo oczekuje od 
samozatrudnionych, że będą wydajnie pracowali i płacili podatki, że będą niewolnikami nowoczesnego 
państwa. Nie ma na to naszej zgody.  

W nowoczesnym państwie ani człowiek ani jego praca nie są towarem. Człowiek wykonujący pracę 
tworzy relację społeczną i w niej uczestniczy. To właśnie jest sens i cel nowoczesnej pracy, pracy która 
jest relacją łączącą ludzi. 

Jesteśmy związkiem zawodowym samozatrudnionych zwanym „wBREw”, który dyskutuje, wskazuje 
błędy, ale i rozwiązania, ma inicjatywy i pomysły. Działamy wbrew nawykom, wbrew schematom, wbrew 
przekonaniom, lecz nie przeciwko. My nie mamy roszczeń. My mamy postulaty. I chcemy o nich 
rozmawiać. Związek zawodowy „wBREw” dba o pracę i pracobiorców, przywraca godność pracy i etos 
zakładowi pracy, w którym ludzie wytwarzają produkty i wartości.  

Zebraliśmy się dla wspólnoty. Pytam! Kto chce zmian? Kto chce się zmienić? Idzie i o to by się Tobie, 
Sobie, Nam chciało chcieć! Wielu małych dużo może. Wspólne, od samych siebie zacznijmy.   

Każdy, kto pracuje to także obywatel, a każda firma porusza się w przestrzeni społecznej. Państwo to 
MY!  

Wiemy, że wszyscy pracujemy, ale nie wszyscy jesteśmy traktowani sprawiedliwie przez systemy państwa; 
podatkowy, zdrowotny, emerytalny. Dlatego chcemy innowacji – nie tylko technologicznych, ale i 
społecznych. Innowacje społeczne są koniecznością w XXI wieku.  

Olbrzym samozatrudnienia właśnie się budzi, a obudzeni ludzie najpierw wyjdą z siebie a potem na ulicę. 
My, OZZS „wBREw” tego nie chcemy, bo domagamy się w imieniu naszych członków dialogu z 
państwem i współpracy. Walczymy o współdecydowanie. Jesteśmy głosem głosu pozbawionych.  

Przede wszystkim SKUTECZNOŚĆ, kto nie chce z nami rozmawiać wkrótce będzie nas słuchał! 

Co robimy? chronimy naszych członków przed wyzyskiem, niesprawiedliwym i nierównym 
traktowaniem, przed wykorzystywaniem. Kontrolujemy prace ustawodawcze, wprowadzanie nowych 
przepisów i rozporządzeń. Wspieramy członków w walce z biurokracją i korporacjami. Dajemy im wiedzę 
o prawach pracobiorcy i należnych świadczeniach.  

Prowadzimy własną inicjatywę projektu obniżenia stawki ZUS podczas urlopu samozatrudnionego. 

Walczymy o równowagę w zabezpieczeniach społecznych wszystkich pracobiorców; pracowników 
etatowych i samozatrudnionych. Mamy zdolność i prawo strajkowe dla JDG i cudzoziemców.  

Jesteśmy stroną układów zbiorowych dla rzeszy samozatrudnionych na polskiej scenie gospodarczej. 

Domagamy się, by idea zrównoważonego rozwoju, ESG, dotyczyło dostawców wielkich korporacji.  

To tylko niektóre z naszych działań.  

Prekariat nie ma zabezpieczeń społecznych a samozatrudnieni, dzięki „wBREw” nie będą już więcej 
prekariuszami nowoczesnego państwa. Z pozycji przedmiotowego zniewolenia wkraczamy w 
podmiotowe sprawstwo. Sami zaproponujemy inkluzywną Umowę Społeczną.  

Łączy nas praca. Praca pożyteczna ma funkcję alimentacyjną, lecz przede wszystkim praca jest źródłem 
człowieczeństwa. Praca dla ludzi daje dobro. Dobro własne, w relacjach, czyni dobro wspólne. 

Dziękuję, 

 


