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Wrocław, 18-10-2019r
Apel do pracowników Poczty Polskiej S.A.
W związku z coraz trudniejszą sytuacją w wielu naszych miejscach pracy, najniższymi płacami w kraju,
APELUJEMY
do wszystkich pracowników o podjęcie walki o godne, wynagrodzenia, których nie będziemy musieli się wstydzić
i wyciągać ręki o pomoc do ośrodków pomocy społecznej.
Powiedzmy w końcu dość trwającym
w nieskończoność negocjacjom płacowym.
Tylko wspólne zjednoczenie się w walce o naszą przyszłość, może przynieść widoczne rezultaty.
Jednocząc się, a nie dzieląc na administrację, czy eksploatację, możemy powstrzymać szkodliwe działania
z powodu, których nasze jutro nie tylko staje się coraz trudniejsze, ale coraz bardziej niepewne.
Kilka dni temu zwolniono bezprawnie Przewodniczącego Zarządu WZZPP Piotra Moniuszko za to,
że bezkompromisowo oceniał działania nie tylko Zarządu PP S.A. ale również pozorowane działania związków
reprezentatywnych. Pozostałe praktycznie wszystkie organizacje związkowe działające w Poczcie Polskiej S.A.
swoją biernością wyraziły aprobatę poparcia dla działań i decyzji Zarządu Spółki.
Dziś zwolniono Moniuszkę jutro może to być każdy z nas. Bierność nie daje bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo może zapewnić jedynie wspólne działanie.
Najlepszą formą poparcia dla zwolnionego bezprawnie związkowca jest wstąpienie w szeregi WZZPP.
Jesteśmy jedyną organizacją związkową, która od lat domaga się równego traktowania w zatrudnieniu,
równych płac za tę samą pracę, respektowania praw pracowniczych. Chcemy to robić jeszcze skuteczniej,
ale do tego potrzebujemy Waszego wsparcia.
Zwracamy się do wszystkich pracowników, chcących widocznej poprawy sytuacji w Poczcie Polskiej S.A.
o przyłączanie się do nas. Razem możemy osiągnąć wiele.
Nie oczekujemy od Was niczego więcej, jak wstąpienia w nasze szeregi poprzez wypełnienie deklaracji
członkowskiej. Zjednoczmy się pod szyldem WZZPP.
Tych, którzy obawiają się konsekwencji z powodu wstąpienia do nas informujemy:
O przynależności do WZZPP nie musisz informować pracodawcy, deklaracje możesz przesłać bezpośrednio na
nasz adres, a składki wpłacać przelewem na konto związku.
Nasze działania nie są pozorowane, za co największą cenę zapłacił Przewodniczący WZZPP Piotr Moniuszko.
Pomimo zwolnienia go z pracy z naruszeniem prawa, pozostaje on z nami i nadal pełniąc funkcję
Przewodniczącego Zarządu WZZPP będzie piętnował szerzącą się patologię w firmie,
będzie nadal upominał się o każdego pracownika.
Stwórzmy wspólnie siłę, z którą liczyć się będzie musiał każdy Zarząd Poczty Polskiej S.A.
Razem możemy wszystko. Osobno, nie osiągniemy nic.
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