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Petycja z formalnego punktu widzenia nie ma mocy prawnej, to znaczy, ¿e nie jest dla pos³ów wi¹¿¹ca. Ale

jeœli uda nam siê zebraæ znacz¹c¹ liczbê podpisów, politycy nie bêd¹ mogli zignorowaæ tego g³osu. Dlatego

warto zaanga¿owaæ siê w to przedsiêwziêcie. Bêdzie to wa¿ny œrodek nacisku na w³adzê, która prêdzej czy

póŸniej musi zacz¹æ s³uchaæ swoich obywateli.

Petycjê z list¹ na podpisy mo¿na pobraæ ze strony www.solidarnosc.org.pl lub w ZR.

Listy z podpisami nale¿y przekazywaæ do Dzia³u Organizacyjnego ZR lub bezpoœrednio do Komisji Krajowej.

ZBIERAMY PODPISY POD WNIOSKIEM O SKRÓCENIE VII KADENCJI SEJMU

Porozumienie w VOX-ie

Ponad 100 pracowników Remondisu i innych firm œmiecio-
wych protestowa³o przed siedzib¹ GOAP-u (zwi¹zku miê-
dzygminnego Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznañ-
skiej) w obronie miejsc pracy. W akcji zorganizowanej przez
zak³adow¹ „Solidarnoœæ” wziê³o te¿ udzia³ kilkadziesi¹t ofla-
gowanych œmieciarek, które zablokowa³y  ul. œw. Micha³a.
Oflagowane œmieciarki Remondisu jeŸdzi³y po Poznaniu od
kilku tygodni, gdy okaza³o siê, ¿e przetarg na odbiór œmieci
w najwa¿niejszych dzielnicach Poznania wygra³a hiszpañ-
ska firma FB Serwis.
Ryszard Skrzypczak, szef ,,Solidarnoœci” w Remondisie:

- Jeœli nie pomo¿e demonstracja i próby negacji z urzêdnika-
mi, którzy nie chc¹ z nami rozmawiaæ, nie cofniemy siê przed
strajkiem. Warunki jakie zaproponowa³o hiszpañskie konsorcjum, zupe³nie nie przystaj¹ do realiów œwiadczenia us³ug
wywozu œmieci na terenie Poznania, dlatego ich oferta by³a mia¿d¿¹ca cenowo dla konkurencji. Podpisanie umowy z
FB Serwis oznacza zwolnienia grupowe nie tylko w Remodisie zatrudniaj¹cym 250 osób, ale te¿ w innych firmach z
bran¿y, w których pracuje dalszych 550 osób. FB Serwis deklaruje, ¿e przyjmie do pracy ok. 100 osób. Chcieliœmy
sprawdziæ jakie warunki proponuj¹. Na ich og³oszenie rekrutacyjne odpowiedzia³o dwóch naszych kierowców. Zapro-
ponowali im umowy-zlecenia na rok za ok.1500 z³ miesiêcznie. Niskie ,,œmieciówki” za wywóz œmieci.

ba³agan w poznañskich œmieciach

Podpisaniem porozumienia zakoñczy³ siê
trwaj¹cy od kilku miesiêcy konflikt w fir-
mie Meble VOX Sp. z o.o. S.K.A.  Pod³o-
¿em sporu jest wdra¿any przez w³aœciciela
Piotra Z. Voelkela plan restrukturyzacji spó³-

ki polegaj¹cy na podziale zak³adu na ma³e firmy (zatrudniaj¹ce do 20 pracow-
ników).
Zarówno zwi¹zkowcy, jak i pracodawca zgodzili siê, ¿e dla polepszenia kon-
kurencyjnoœci spó³ki konieczne s¹ zmiany organizacji pracy i sposobu funk-
cjonowania spó³ki.
„S” zgodzi³a siê na dokoñczenie procesu restrukturyzacji. W zamian praco-
dawca zapewni swoim obecnym i dawnym pracownikom, zatrudnionym  w
nowych firmach, mo¿liwoœæ korzystania ze œwiadczeñ socjalnych przez utwo-
rzenie wspólnego ZFŒS oraz wprowadzi w nich regulaminy pracy i wynagra-
dzania.
Przemys³aw Strutyñski, przewodnicz¹cy  Komisji Zak³adowej NSZZ „So-

lidarnoœæ” w VOX-ie: Zgodziliœmy siê z pracodawc¹ co do tego, ¿e dla po-
prawy sytuacji rynkowej VOX-u  konieczne s¹ pewne zmiany w funkcjono-
waniu firmy. Nam zale¿a³o przede wszystkim na utrzymaniu miejsc pracy.
Podpisanie porozumienia zosta³o przyjête pozytywnie. Osi¹gnêliœmy to na czym
nam najbardziej zale¿a³o, czyli na zabezpieczeniu interesów pracowniczych.

To nie zwi¹zki zawodowe s¹ zbyt silne, ale reprezentacja pracodawców zbyt
s³aba - tak o pozycji zwi¹zkowców w Niemczech mówi³ Olaf Himmel, lider
centrali DGB w Brandenburgii. W dniach 8-9 listopada niemieccy zwi¹zkow-

cy i pracodawcy wziêli
udzia³ w debatach to-
czonych w ramach pro-
jektu „Budowanie po-
rozumieñ na rzecz
wdra¿ania idei flexicu-
rity i CSR w woje-
wództwie Wielkopol-
skim z wykorzystaniem
wzroców niemieckich"
realizowanego przez
Wielkopolski Zwi¹zek
Pracodawców i wielko-

polsk¹ "Solidarnoœæ".
Podczas debat w Poznaniu i Koninie dyskutowano o sposobach dzia³ania w
sytuacji kryzysu gospodarczego oraz o elastycznym czasie pracy.
Niemieccy pracodawcy mówili o trudnoœciach wynikaj¹cych z tego, i¿ w ich
kraju nie ma jednolitego kodeksu pracy. Natomiast dla zwi¹zkowców proble-
mem jest to i¿ p³aca minimalna ró¿ni siê w zale¿noœci od regionu i bran¿y - i
to chc¹ zmieniæ. Jedni i drudzy podkreœlali wielkie znaczenie dialogu miêdzy
pracodawcami i zwi¹zkami zawodowymi.

7 listopada br. S¹d Okrêgowy w P³oc-
ku oddali³ kolejne apelacje w sprawie
wyp³aty odszkodowania pracownikom,
z³o¿one przez Jeronimo Martins Pol-
ska S.A. czyli popularn¹ „Biedronkê”.
Przypomnijmy: sprawa mia³a swój
pocz¹tek 2010 r. kiedy to pracodawca
rozpocz¹³ rozmowy z pracownikami
o zasadnoœci przynale¿noœci do
Zwi¹zku, a nastêpnie nie przed³u¿y³
dziesi¹tek umów o pracê cz³onkom
„Solidarnoœci”.
Zwi¹zkowcy odpowiedzieli akcj¹ pro-
testacyjn¹, a kilka spraw dotycz¹cych
dyskryminowania za dzia³alnoœæ
zwi¹zkow¹ znalaz³o fina³ w s¹dzie.
Trzy sprawy tocz¹ce siê przed S¹dem
Rejonowym w Ciechanowie zakoñ-
czy³y siê wyrokami zas¹dzaj¹cymi
odszkodowania na rzecz pracowni-
ków. Dwie przed S¹dem Rejonowym
w Malborku tocz¹ siê nadal.
Ostatnia apelacja pracodawcy rozpa-
trywana bêdzie 21 listopada br.

Andrzej Magdziarz, zwolniony dyscy-
plinarnie rok temu szef „Solidarnoœci”
w swarzêdzkiej spó³ce R.Twi-
ning&Company, walczy w s¹dzie o
swoje dobre imiê i powrót do pracy.
W jego obronie pod koniec listopada
ubieg³ego roku protestowa³a w Swa-
rzêdzu wielkopolska „S”. Przyjechali
wesprzeæ zwolnionego dyscyplinarnie
przewodnicz¹cego rodz¹cej siê w fir-
mie Solidarnoœci.
Po roku sprawa nadal nie ma swojego
fina³u. Pod koniec paŸdziernika odby-
³a siê trzecia rozprawa w tej sprawie.
Przes³uchano wiêkszoœæ œwiadków.
Kolejn¹ rozprawê zaplanowano na
koniec stycznia 2014 r. i byæ mo¿e
bêdzie ona ostatni¹ przed zapadniê-
ciem wyroku.

Pracownicy wygrywaj¹
z Biedronk¹...

...a w Twiningu
nadal trwa walka

„

Debata o elaestycznym czasie pracy
i odpowiedzialnym biznesie


