
STRAJK GENERALNY  
na Śląsku we wtorek, 26 marca br., w godzinach 6.00-10.00 

 

Postulaty związkowe dotyczą spraw społeczno-gospodarczych:  

− stworzenia osłonowego systemu regulacji finansowych oraz ulg 
podatkowych dla firm utrzymuj ących zatrudnienie w okresie 
niezawinionego przestoju produkcyjnego, czyli tzw. pakiet 
antykryzysowy; 

− wprowadzenia systemu rekompensat dla przedsiębiorstw objętych 
skutkami pakietu klimatyczno-energetycznego (wsparcie dla 
przemysłów energochłonnych); 

− utrzymania dotychczasowych rozwiązań emerytalnych 
przysługujących pracownikom zatrudnionym w warunkach 
szczególnych i szczególnym charakterze. (nie dotyczy systemu 
emerytur górniczych);  

− uchwalenia przez Sejm ustaw ograniczających stosowanie tzw. umów 
śmieciowych;  

− likwidacji NFZ i stworzenia systemu opieki zdrowotnej na zasadach 
dawnych kas chorych oraz  

− zaprzestania likwidacji szkół i przerzucania finansowania szkolnictwa 
na samorządy. 

 

30 procent 

Już niebawem tyle wynosić będzie stopa bezrobocia wśród absolwentów - 

wynika z prognoz Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. 

 

Za strajkiem około 95 proc. głosujących. 

W referendum wzięło udział 146 800 pracowników w blisko 600 zakładach. 

Frekwencja w niektórych zakładach sięgała 70, 80 procent. 



CZY JESTEŚMY SOLIDARNI Z NARODEM ?  

POPARCIE DLA STRAJKU W WYBRANYCH BRAN ŻACH 

Hutnictwo – 95 proc. uczestników referendum 

Kolej – 95 proc. uczestników referendum 

Zbrojeniówka – 92 proc. uczestników referendum 

Koksownictwo – 95 proc. uczestników referendum 

Górnictwo – 97 proc. uczestników referendum 

Energetyka – 97 proc. uczestników referendum 

Ciepłownictwo – 95 proc. uczestników referendum 

Komunikacja miejska – 92 proc. uczestników referendum 

 

CO NA TO P.T. NAUCZYCIELU AKADEMICKI? 

Odpowiada Ci nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym?  

Propozycje „Solidarności” odbijają się od ministerialnej „ściany”.  

Czy problemy szkolnictwa wyższego, rozwiążą się same? 

 

Prof. Jan Wojtyła, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: 

„… Najbardziej dramatycznym wskaźnikiem jest prognozowane bezrobocie, 
nawet do 15 proc. … 

… – Traktuję strajk jako ,,krzyk rozpaczy”. To ostatnia instancja, kiedy nie 
ma możliwości porozumienia się, kiedy racje są odrzucane, … jedyną drogą 
jest dialog społeczny … Trzeba go odbudowywać tak, aby znowu decydowały 
racje, a nie argument rozpaczy. Należy też zadać pytanie, dlaczego 
związkowcy są zmuszeni do podejmowania rozwiązań ostatecznych. …”  
 

 

 

 

Ulotkę opracował: Wojciech Pillich 
 


