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Panie i Panowie
Senatorowie i Posłowie
Platformy Obywatelskiej Ziemi Wielkopolskiej
OŚWIADC ZENIE
Wielkopolskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w sprawie projektu
ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy – Kodeks Pracy opracowanego
przez Zespół Parlamentarny ds. Wolnego Rynku pod przewodnictwem Posła Platformy
Obywatelskiej Michała Jarosa (PO).
Wielkopolska Federacja po zapoznaniu się z projektem, którego zmiany maja na celu:
•

pozbawienie działaczy związkowych prawa do płatnego zwolnienia z obowiązku
świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji związkowych,

•

pozbawienie organizacji związkowych, działających na terenie zakładu pracy, prawa do
korzystania z pomieszczeń i urządzeń technicznych,

•

zwolnienie pracodawców z obowiązku przekazywania składek związkowych na konta
organizacji zakładowych.

wyraża oburzenie i dezaprobatę dla podjętych przez Parlamentarzystów działań w kierunku
zahamowania rozwoju ruchu związkowego w Polsce, a de facto jego likwidacji.
Porównując rok 1980 kiedy powstawała NSZZ „Solidarność” z rokiem obecnym można
odnieść wrażenie, że rządzący utracili dziś poczucie przyzwoitości i szacunku do tych, którzy
stworzyli dzisiejszej władzy możliwość jej sprawowania w „interesie” swoich obywateli.
W przededniu Dnia Wolności i Solidarności oraz planowanych we wrześniu przez
Organizacje Związkowe manifestacji, Posłowie i Senatorowie PO zapewne za „przyzwoleniem
taktycznym” Premiera RP, podejmują wspólnie z pracodawcami działania odwetowe wobec
związków zawodowych.
Ale obywatele – funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej
i Służby Więziennej nie gęsi i swój głos mają i zapewne już w nieodległym czasie go
wykorzystają w poczuciu obywatelskiego prawa wyborczego.
Proponowany projekt jest sprzeczny z przepisami Międzynarodowej Organizacji Pracy
oraz Zasadami Dialogu Społecznego przyjętymi przez RM w dniu 22 października 2002 roku. Jego
wartość merytoryczna budzi bardzo poważne wątpliwości patrząc na zapisy Konstytucji RP i

świadczy o braku elementarnej znajomości przez jego autorów aktualnie
przepisów dotyczących funkcjonowania związków zawodowych.

obowiązujących

W dniu 31 sierpnia w Poznaniu odbyły się uroczystości związane z podpisaniem
porozumień sierpniowych oraz powstaniem „Solidarności Walczącej”, w których udział wziął jeden
Poseł PO. Pokazuje to tak naprawdę jak koalicyjni parlamentarzyści traktują partnerów
społecznych, którzy doprowadzili do demokratycznych bezkrwawych zmian w Polsce, gdzie
możemy dzisiaj swobodnie głosić swoje poglądy. Ten fakt należy pozostawić bez komentarza.
W ocenie Federacji postawa Parlamentarzystów PO to przykład arogancji oraz brak
zdolności do osiągnięcia kompromisu.
Jako wielkopolscy funkcjonariusze wzywamy Senatorów i Posłów PO z naszego
dumnego Regionu do zaprzestania podejmowania podobnych działań godzących
w najbardziej żywotne interesy pracowników, a dążących do „przewodniej roli partii”, który to
model jest nam znany sprzed transformacji ustrojowej.
Jako związkowcy mundurowi nie zawahamy się do podjęcia wszelkich działań
w ochronie praw pracowniczych oraz Państwa, które bez związków zawodowych nie będzie
w pełni demokratyczne.
To ziemia Wielkopolska jest przykładem, że pomimo wielu różnić udawało się
w ramach prowadzonego dialogu pomiędzy stroną rządową – pracodawcami a stroną związkową
w wielu sprawach zbliżyć stanowiska w interesie Wielkopolan.
Apelujemy o powstrzymanie się od prowokacyjnych pomysłów, jakie
w konsekwencji mogą doprowadzić do protestów społecznych, które w dobie kryzysu nie są
nikomu potrzebne. W przeciwnym wypadku odpowiedzialność za powstałą sytuację poniesiecie
Państwo, a ostatecznej oceny Waszej pracy na rzecz społeczeństwa już wkrótce dokonają
wyborcy.
Organizacje związkowe w przeszłości były zmuszone do walki o swoje konstytucyjne
prawa i zapewne jeżeli zajdzie taka potrzeba to ponownie to uczynią pokazując władzy, że mimo
nierównych sił można przeciwstawić sprzeciw jednowładztwu wspieranemu przez pracodawców.
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