
26 marca cały Śląsk i całe Zagłębie staną 
w solidarnościowym strajku generalnym.

Całe życie odkładamy na państwo. Składka na emerytury i renty, składka na opiekę 
zdrowotną, VAT, PIT i dziesiątki innych haraczy, i co z tego mamy? 

W naszym regionie jest już prawie ćwierć miliona bezrobotnych. Inne państwa w Europie 
chronią swój przemysł, dbają o miejsca pracy. Nasz rząd mówi, że go na to nie stać. Podobno 
w budżecie brakuje pieniędzy. Ale na premie dla urzędników nigdy nie brakuje.

Prawie 5 mln osób w naszym kraju pracuje na umowach śmieciowych. Bez prawa do 
urlopu czy zwolnienia lekarskiego, bez szans na godną emeryturę w przyszłości. 

Schorowani pracownicy tracą prawo do emerytur pomostowych. Jeśli dożyją emerytury 
właściwej, to wcześniej będą latami wegetować bez pracy, na zasiłkach z pomocy społecznej

Polska służba zdrowia znajduje się w głębokiej zapaści. Na wizytę u kardiologa na Śląsku 
trzeba czekać nawet 1,5 roku, a u endokrynologa prawie 3 lata!

Rząd oderwał się od rzeczywistości. 
Trzeba nim wstrząsnąć. Zanim będzie za późno. 

Naszą najmocniejszą i najskuteczniejszą bronią jest strajk.  
To strajk solidarnościowy. Ci, którzy jeszcze nie mają najgorzej, stają w obronie tych, 
którzy znaleźli się w sytuacji dramatycznej. Wiemy, że jeśli w jednej branży zwalnia się ludzi, 
tnie wypłaty, to wkrótce dotknie to kolejnych zakładów. Bieda i bezrobocie są jak zaraza. 
Utrata jednego miejsca pracy w przemyśle oznacza utratę pięciu miejsc pracy w otoczeniu, 
u kooperantów, w handlu, w usługach. 

Co będą produkować huty, gdy produkcja stali stanie się w Polsce nieopłacalna? Co będą 
produkować koksownie, gdy huty zwiną produkcję? Co się stanie z kopalniami, gdy padnie 
hutnictwo? Co będzie wozić kolej, gdy zakłady przemysłowe i fi rmy z nimi kooperujące 
zaczną upadać? Szczaw i mirabelki? Z czego będzie żyć energetyka, gdy przemysł upadnie 
i ludzi nie będzie stać na opłacanie rachunków?

Większość z nas ma albo krewnego, albo sąsiada, który pracuje w branży dotkniętej kryzysem 
i zwolnieniami. Większość z nas wie, co to strach przed utratą pracy. Większość z nas zna tę 
bezsilność, kiedy chcielibyśmy pomóc zwolnionemu koledze znaleźć pracę, a pracy nie ma.

Działając pojedynczo, jesteśmy za słabi. 
Tylko działając razem, możemy być skuteczni. 

 Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego 



NASZE POSTULATY:

1.  Stworzenie osłonowego systemu regulacji fi nansowych oraz ulg podatkowych dla 
przedsiębiorstw utrzymujących zatrudnienie w okresie niezawinionego przestoju 
produkcyjnego. (Chodzi o to, aby przedsiębiorstwa nie zwalniały ludzi i nie 
likwidowały miejsc pracy w czasie kryzysu, tylko razem z rządem płaciły 
postojowe).

2. Wprowadzenie systemu rekompensat dla przedsiębiorstw objętych skutkami 
pakietu klimatyczno-energetycznego. (Chodzi o to, aby rząd wspierał przedsię-
biorstwa, które wykańcza zbyt drogi prąd, bo inaczej te zakłady i miejsca 
pracy zostaną przeniesione za wschodnią granicę). 

3.  Ograniczenie stosowania umów śmieciowych. (Chodzi o to, aby ludzie mieli stałą 
i stabilną pracę, aby mogli odkładać na emerytury). 

4.  Likwidacja NFZ. (Chodzi o to, aby nasze składki trafi ały na leczenie pacjentów 
w naszym regionie, a nie były przejadane przez urzędników w Warszawie).

5.  Utrzymanie rozwiązań emerytalnych, przysługujących pracownikom zatrudnio-
nym  w warunkach szczególnych i szczególnym charakterze. (Chodzi o utrzymanie 
emerytur pomostowych na wcześniejszych, sprawiedliwych zasadach, aby 
ludzie przed emeryturą nie trafi ali na bruk bez środków do życia).

6.  Zaprzestanie likwidacji szkół i zaprzestanie przerzucania fi nansowania szkolnictwa 
publicznego na samorządy. (Chodzi o to, aby rząd zwiększył poziom fi nansowania 
polskiej oświaty. Dzisiaj większość kosztów związanych z utrzymaniem szkół 
spada na samorządy). 

Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy działa od października 2012 
roku. W jego skład wchodzą reprezentanci największych central związkowych w 
naszym regionie: NSZZ Solidarność, OPZZ, Forum Związków Zawodowych, WZZ 
Sierpień 80 i ZZ Kontra. Celem komitetu jest ochrona mieszkańców województwa 
śląskiego przed skutkami kryzysu gospodarczego i utratą miejsc pracy, ochrona 
przedsiębiorstw działających w tym regionie i stanowczy sprzeciw wobec drastycznie 
rosnących kosztów utrzymania oraz łamania praw pracowniczych w Polsce. 

MKPS od listopada 2012 roku do marca 2013 roku zorganizował referenda strajkowe 
w blisko 600 zakładach pracy w regionie. Prawie 150 tys. pracowników wzięło udział 
w referendum. Za strajkiem głosowała zdecydowana większość, około 95 proc. 
uczestników referendum. To jednoznaczny głos.

26 marca cały Śląsk i całe Zagłębie staną w 
solidarnościowym strajku generalnym.

Akcja strajkowa potrwa w godzinach od 6.00 do 10.00.

Zakłady przemysłowe strajkują od 6.00 do 8.00.
Od 8.00 do 10.00 strajkują komunikacja miejska, kolej i pozostałe branże.

ZAPYTAJ SWOJEGO PRZEWODNICZĄCEGO, 
W JAKICH GODZINACH STRAJKUJE TWÓJ ZAKŁAD.

Oprócz strajku w 6 miastach naszego regionu odbędą się
pikiety poparcia dla strajkujących.

Przyłącz się do nas!
Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!


