
OGÓLNOPOLSKIE DNI PROTESTU  
– harmonogram 
 

 

���� DZIEŃ PIERWSZY – 11 WRZEŚNIA 2013 
11 września br. (środa) „Dzień branżowy” – odbędą się pikiety pod ministerstwami 

(połączone ze złożeniem petycji), a następnie przejście przed Sejm RP. Pikiety odbędą się w 

godzinach 12.00-13.30, a następnie nastąpi przejście przed Sejm RP. 

1) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (ul. S. Batorego 5).  

2) Ministerstwo Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11) manifestanci idący sprzed Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych przed Sejm RP zatrzymają się przed Ministerstwem Sprawiedliwości, 

gdzie odbędzie się krótki wiec ok. godz. 14.00. 

3) Ministerstwo Zdrowia (ul. Miodowa 15).  

4) Ministerstwo Gospodarki (pl. Trzech Krzyży 3/5).  

5) Ministerstwo Skarbu Państwa (ul. Krucza 36 / ul. Wspólna 6).  

6) Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (ul. Chałubińskiego 4/6).  

7) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (ul. Nowogrodzka 1/3/5).  

 

Po przejściu przed Sejm odbędzie się część wspólna manifestacji. Część uczestników 

pozostanie przed Sejmem na noc. Miasteczko namiotowe przed Sejmem będzie działało do 14 

września. Uczestnicy przyjeżdżają z własnymi namiotami. Organizatorzy zapewniają wyżywienie. 

 

���� DZIEŃ DRUGI – 12 WRZEŚNIA 2013 
12 września br. (czwartek) „Dzień debat z ekspertami” w miasteczku przed Sejmem. W 

tym dniu odbędą się debaty dotyczące: 

• funkcjonowania systemu ochrony zdrowia (rozpoczęcie godz. 14.00), 

• sytuacji polskiego przemysłu. 

 

���� DZIEŃ TRZECI – 13 WRZEŚNIA 2013 
13 września br. (piątek) „Dzień debat z ekspertami” (początek godz. 11) oraz „Wolnej 

trybuny” w miasteczku przed Sejmem RP. W debatach przewidziany jest udział organizacji 

społecznych i stowarzyszeń. W trakcie zgromadzenia odbędą się debaty poświęcone dialogowi 

społecznemu w Polsce, uprawnieniom związków zawodowych i referendach w systemie 
demokratycznym oraz będzie możliwość wystąpień przedstawicieli organizacji pozarządowych. 

 

���� DZIEŃ CZWARTY – 14 WRZEŚNIA 2013 
14 września br. (sobota) debata o polityce społecznej oraz manifestacja na zakończenie 

„Ogólnopolskich Dni Protestu”. Ten dzień to główny element protestu. 

Zbiórka uczestników nastąpi o godz. 11.30 w trzech miejscach, następnie zebrani 

przejdą na rondo Charles’a de Gaulle’a: 

• przed Sejmem RP (NSZZ „Solidarność”), 

• OPZZ zbiera się przed Pałacem Kultury i Nauki (Dworcem Centralnym), 

• przed Stadionem Narodowym (Forum ZZ). 

 

Manifestacja rozpocznie się na rondzie Charles’a de Gaulle’a o godzinie 13.00, a 

następnie przejdziemy: Nowym Światem i Krakowskim Przedmieściem na Plac Zamkowy gdzie 

nastąpi rozwiązanie manifestacji. 


