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PRZESŁANIE
uczestników manifestacji, 

zorganizowanej 26 marca 2013 roku 
w Bielsku-Białej

My, mieszkańcy Podbeskidzia, zebrani na manifesta-
cji, zorganizowanej przez Zarząd Regionu Podbeskidzie 
NSZZ „Solidarność” 26 marca 2013 roku w Bielsku-Bia-
łej, wyrażamy nasze pełne poparcie dla akcji strajkowej, 
przeprowadzonej dzisiaj przez związki zawodowe w re-
gionie śląsko-dąbrowskim. Popieramy postulaty strajku-
jących, które dotyczą nas wszystkich.

Żądamy:
1. Wycofania niekorzystnych dla pracowników zmian w 

Kodeksie Pracy.
2. Uchwalenia przez Sejm RP ustaw ograniczających sto-

sowanie tzw. umów śmieciowych.
3. Zaniechania likwidacji rozwiązań emerytalnych przy-

sługujących pracownikom zatrudnionym w warunkach 
szczególnych i szczególnym charakterze.

4. Zaprzestania likwidacji szkół i zaprzestania przerzu-
cania fi nansowania szkolnictwa publicznego na samo-
rządy.

5. Stworzenia osłonowego systemu regulacji fi nansowych 
oraz ulg podatkowych dla przedsiębiorstw utrzymują-
cych zatrudnienie w okresie niezawinionego przesto-
ju produkcyjnego.

6. Podwyższenia wysokości płacy minimalnej zgodnie z 
projektem złożonym przez NSZZ „Solidarność”.

Nasz szczególny sprzeciw budzą kolejne próby liberaliza-
cji przepisów Kodeksu Pracy. Proponowane zapisy, okre-
ślane jako płynność i elastyczność czasu pracy, prowa-
dzić będą do skrajnie antypracowniczych praktyk, spro-
wadzających się do niewolniczej pracy nawet po kilkana-
ście godzin dziennie bez dopłat za nadgodziny. Uderzy to 
w pracowników i ich rodziny. Oszustwem jest przy tym 
obiecywanie, że takie zmiany pomogą walczyć z bezrobo-
ciem - efekt będzie wręcz przeciwny. Na takie rozwiązania 
nigdy nie będzie naszej zgody. Wzywamy krajowe władze 
NSZZ „Solidarność” by podjęły dalsze zdecydowane dzia-
łania do ogólnopolskiego strajku generalnego włącznie. 
Wobec antyspołecznej i antypracowniczej polityki rządu, 
wobec ignorowania postulatów społecznych, wspartych 
milionami podpisów obywateli, wobec jawnej pogardy dla 
ludzi pracy naszym najważniejszym zadaniem jest jedno-
czenie społeczeństwa w obronie podstawowych praw spo-
łecznych i obywatelskich, w obronie polskiej racji stanu.

W imieniu uczestników wiecu
Przewodniczący 
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