Katowice, 14 marca 2013 roku

Komunikat MKPS
W związku z fiaskiem rozmów ze stroną rządową Międzyzwiązkowy Komitet
Protestacyjno-Strajkowy proklamował generalną, solidarnościową akcję strajkową
w regionie śląsko-dąbrowskim na dzień 26 marca 2013 roku. MKPS zobowiązuje
komitety protestacyjno-strajkowe we wszystkich zakładach pracy, w których
przeprowadzono referendum strajkowe, do podjęcia odpowiednich uchwał (wzory
uchwał i potrzebnych dokumentów w załączniku) i przekazania ich pracodawcy
najpóźniej do dnia 20 marca 2013 roku.
Generalny strajk solidarnościowy w naszym regionie potrwa od godz. 6.00 do
10.00. W poszczególnych zakładach będzie on trwał dwie godziny. O tym, jakie branże
i jakie zakłady, w jakich godzinach przeprowadzą akcję, poinformujemy w kolejnym
komunikacie.
W naszym regionie jest już blisko ćwierć miliona bezrobotnych, kolejne zakłady
pracy zaczynają balansować na krawędzi upadku, tymczasem rządzący zgubili się
w czasie i wciąż wydaje im się, że jeszcze nie jest tak źle, że można bez końca
dyskutować nie podejmując żadnych decyzji.
Ogłoszenie strajku jest podyktowane przede wszystkim faktem, że strona
rządowa nie zamierza uwzględnić naszych podstawowych żądań w sprawie ustawy
antykryzysowej, nie chce nawet w minimalnym stopniu wesprzeć balansującego na
granicy przetrwania przemysłu energochłonnego i nie zamierza się wycofać z planu
wygaszenia emerytur pomostowych. Również w kwestii pozostałych postulatów postęp
rozmów jest niewystarczający, rozbieżności stanowisk stron są zbyt duże. W dodatku do
Sejmu wpłynęły dwa projekty, rządowy i poselski, dotyczące zmian w Kodeksie pracy.
Są to zmiany bardzo szkodliwe dla pracowników, dotyczą m. in. wydłużenia okresu
rozliczeniowego do 12 miesięcy i ograniczenia wysokości wynagrodzeń za nadgodziny.
Te zmiany są absolutnie nie do przyjęcia.
Musimy rządowi dać jasno do zrozumienia, że nie ma już miejsca na żadne
manewry, gry polityczne, sztuczki proceduralne, itd. Nadszedł czas pilnych decyzji i
działania. Jesteśmy gotowi na strajk i będziemy strajkować. Jeden za wszystkich,
wszyscy za jednego.
NSZZ Solidarność

OPZZ

FZZ

WZZ Sierpień 80

ZZ Kontra

Dominik Kolorz Henryk Moskwa Dariusz Trzcionka Bogusław Ziętek Marek Klucewicz

