Załóż związek zawodowy w swoim miejscu
pracy! A jeśli w twojej firmie już działa związek to
zapraszamy do współpracy i wspólnego tworzenia
Grodziskiego Forum Komisji Związkowych!
W Grodzisku od wielu lat dynamicznie rozwija się przemysł i branża
logistyczna. Dzięki bliskości autostrady A2 i przeznaczeniu części
terenów na Specjalną Strefę Ekonomiczną wielkie międzynarodowe
korporacje lokują tu swoje zakłady
pracy – to idealna lokalizacja jeśli
chodzi o transport, infrastrukturę, publiczne dopłaty do inwestycji
oraz… tanią siłę roboczą!
Niestety, inwestycje nie zawsze
oznaczają, że nowe miejsca pracy są
dobrej jakości. Wiele firm zatrudnia
pracowników przez agencje pracy
tymczasowej przez co ich zatrudnienie jest czasowe a warunki pracy
dużo cięższe. W wielu zakładach,

pomimo wzrostu wydajności pracy
i norm, pensje stoją w miejscu lub
rosną raptem o kilka procent rocznie.
Jak wszędzie w Polsce, wynagrodzenia wciąż są na bardzo niskim poziomie, a w niektórych miejscach nawet
dużo poniżej średniej krajowej.
Jak możemy to zmienić? Nie ma
innej drogi niż organizowanie się
w związki zawodowe i współpraca
pracowników i pracownic z różnych
zakładów pracy. W grudniu 2017
r. powołaliśmy związek zawodowy
w fabryce Danfoss – miejscu pracy
powszechnie kojarzonym z dobrymi
warunkami pracy i wysokimi płacami. Niestety nawet w naszym miejscu pracy widać te same problemy

co wszędzie: np. w ostatnim roku
na niektórych stanowiskach normy,
wzrosły o 10%, a zarobki o 1,1%!
Dlatego od dwóch lat staramy się
wspólnie naciskać naszą dyrekcję
w celu zapewnienia wzrostu wynagrodzeń i poprawy warunków pracy.
Wiemy jednak, że nie uda nam się to,
bez współpracy z osobami pracującymi w innych zakładach w Grodzisku. Wasi i nasi szefowie cały czas
porównują płace w swoich zakładach i utrzymują je na niskim poziomie; cały czas straszą nas mówiąc:
„jak się nie podoba, tam są drzwi,
są osoby na twoje miejsce”; reorganizują produkcję, zwalniają zamiast
skracać czas pracy żebyśmy pracowali wszyscy, ale krócej. To się nie
zmieni, dopóki nie zaczniemy współpracować – my, pracownicy i pracownice z zakładów w Grodzisku.
Zachęcamy więc was do założenia związku zawodowego w waszej
firmie lub – gdy taki związek już istnieje – do nawiązania współpracy
z nami i wspólnego dyskutowania
i działania na rzecz wyższych płac
i lepszych warunków pracy. W Danfoss założyliśmy komisję niezależnego związku zawodowego Inicjatywa
Pracownicza – to związek zrzeszają-

cy pracowników różnych branż, niezależny od partii politycznych, demokratyczny i samorządny, który jako
pierwszy w wielu miejscach zaczął
działalność związkową. Są z nami
pracownicy magazynów Amazona,
robotnicy fabryk Volkswagena, personel teatrów i innych instytucji kultury, nauczyciele i nauczycielki, budowlańcy, pracownicy wodociągów
i dziesiątki innych zawodów.
Jeśli chcesz założyć komisję
Inicjatywy Pracowniczej
w swoim miejscu pracy
skontaktuj się z nami!
Pomożemy ci to zrobić!
Jeśli w twoim miejscu pracy
jest już związek – nieważne czy
to Solidarność czy branżowy
związek OPZZ albo inna
organizacja – chętnie nawiążemy
z wami współpracę i podejmiemy
wspólne działania!
Przyjdź na otwarte spotkanie
dyskusyjne! Sobota 25
stycznia 2020 r. o 11:00
w Centrum Kultury Grodzisk
(ul. Spółdzielcza 11,
sala na II piętrze)
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