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Cała Polska na śmieciówki 
Jednolite kontrakty zamiast umowy o pracę. To najnowszy pomysł Platformy Oby-

watelskiej na kwestię zatrudnienia w Polsce. Co to oznacza? To, że wszyscy Polacy 
znaleźliby się na śmieciówce, bo kontrakty są umowami cywilnoprawnymi, które 
nie podlegają kodeksowi pracy. Po raz kolejny Platforma chce Polakom nieba przy-
chylić w taki sposób, żeby żyło im się jeszcze gorzej. 

Pod względem ustawodawstwa pracy kontrakty oznaczają jedno – likwidację sys-
temu wypracowanego przez ponad 200 lat i cofnięcie się pod tym względem do 
końca XVIII wieku. Do czasów, kiedy to pracownik był mniej wart niż maszyna. 
Na szczęście pomysły te są absolutnie niezgodne z prawem międzynarodowym, w 
szczególności zaś z Europejską Kartą Społeczną i konwencjami MOP, których sy-
gnatariuszem jest Polska.

Wypełniamy testament
To już tradycja – co roku w trzecią sobotę września ludzie pracy przyjeżdżają na Jasną Górę. W ten sposób kontynuują 

wielkie dzieło rozpoczęte przez patrona Solidarności – bł. ks. Jerzego Popiełuszkę. W tym roku XXXIII Ogólnopolskiej Piel-
grzymce Ludzi Pracy towarzyszyły słowa „Z ochotą do Jasnogórskiej Matki Zawierzenia”.

Na Jasną Górę przyjeżdżają całe rodziny, nawet z małymi dziećmi. Jedni przybywają, aby dziękować. Inni proszą Matkę 
Bożą o wsparcie. Jednak każdy z ufnością i otwartym sercem.
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Porad prawnych udzielają eksperci związkowi. W tym wydaniu TS następujące tematy:  
międzyzakładowa komisja koordynacyjna (MKK), prawo do zasiłku przedemerytalnego  
a dochód z wynajmu

Strażacy: Ten rząd podpala Polskę
Strażacy nie składają broni i nie ustają w walce o powstrzymanie zapa-

ści w Państwowej Straży Pożarnej. Kolejny raz mówią „dość” destrukcyj-
nym dla niej rządom Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego. Jak alarmują tylko w tym roku w budżetach komend powiatowych 
może zabraknąć do 40 mln zł.

Przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów powstało miasteczko namio-
towe. To kolejna forma protestu, na którą się zdecydowali strażacy. Wcze-
śniejsze: oflagowanie jednostek straży pożarnej, wielka manifestacja służb 
mundurowych w Warszawie czy zbojkotowanie prac gospodarczych na te-
renie jednostek nie przyniosły oczekiwanych skutków. 

Płaczą i płacą   
Zarobki lekarzy w publicznych 

szpitalach mają się nijak do kondycji 
finansowej placówek. Na 22 skon-
trolowane przez NIK w aż 16 na 
wynagrodzenia przeznaczano kwo-
ty przekraczające ich możliwości fi-
nansowe. W żadnym kontrolowanym 
szpitalu publicznym wynagrodzenie 
pracowników medycznych nie było 
uzależnione od wyniku finansowe-
go placówki. 

Mieczysław Gil w swoim 
felietonie pisze:

„Dosyć powszechna nadzieja, że 
Polska nie jest atrakcyjnym krajem 
dla imigrantów jest zupełnie nie-
uprawniona. O ile o uszczelnieniu ze-
wnętrznych granic UE zaczęto wspo-

minać dopiero wtedy, gdy w Europie stawiło się 120 tys. 
imigrantów, to nie ulega wątpliwości, że wewnętrzne 
przepływy pomiędzy poszczególnymi krajami zostaną 
błyskawicznie uregulowane. Niemcy już domagają się 
uchwalenia zasiłku dla imigrantów w jednakowej wyso-
kości we wszystkich państwach unijnych. W ten sposób 
atrakcyjność Niemiec zmaleje. Jakie to będzie miało kon-
sekwencje choćby dla Polski – nietrudno przewidzieć”.

Porad prawnych udzielają eksperci związkowi. W tym tygodniu o: trudnościach w interpretacji 
znowelizowanych przepisów o umowach terminowych, odprawie pieniężnej w związku ze 
zwolnieniami grupowymi i o tym, czy można wsiąść na rower po piwie.  

S t a łe  f e l i e tony  z amies zc z a ją: 
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Zatrzymać  
ten układ 

 Już blisko 3 miliony obywateli Unii Europejskiej pod-
pisało się pod sprzeciwem wobec układu TTIP – Trans-
atlantyckiego Partnerstwa na Recz rzecz Handlu i Inwe-
stycji – negocjowanego między USA a UE od 2013 roku. 
W Polsce do tej koalicji sprzeciwu dołączyło blisko 80 
organizacji pozarządowych. Podpisy pod petycją „Stop 
TTIP” zbiera też Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ 
Solidarność  

Rysa na legendzie
76 lat temu, nocą z 17 na 18 września 

1939 roku, doszło do jednego z najbar-
dziej znanych wydarzeń z historii udzia-
łu polskiej Marynarki Wojennej w II woj-
nie światowej. Okręt podwodny „Orzeł” 
uciekł z tallińskiego portu, gdzie był in-
ternowany. Późniejsza epopeja „Orła” jak 
również jego tragiczny koniec sprawiły, 
że jest otoczony legendą. Niestety – na 
tym wzruszającym obrazku jest sporo 
ciemnych plam. 

Mieć odwagę nie tę jednodniową
W Polsce dorasta kolejne pokolenie. Ludzi inteligentnych, znających języki, pozbawionych kompleksu wobec zachodu, ponie-

waż widzieli, jak pracują i żyją tam ich znajomi. Często sami też już pracowali na zachodzie. I zadających sobie pytanie – dla-
czego tamte kraje są od Polski znacznie lepiej zorganizowane prawnie i organizacyjnie? Dlaczego tam można normalnie żyć 
i pracować, utrzymując się nawet za połowę stawki minimalnej Anglika, Niemca czy Holendra, a w Polsce nie? 

zaprenumeruj i czytaj więcej informacji na: www.tygodniksolidarnosc.com

Ponadto w każdym numerze oprócz tematyki związkowej i społecznej: gospodarka, historia, 
kultura, sport, krzyżówka i wiele więcej...
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Zembala do prokuratury – jest zawiadomienie 
o popełnieniu przestępstwa
Zgodnie z decyzją Komisji Krajowej, „Solidarność” złożyła do 
prokuratora generalnego zawiadomienie o popełnieniu prze-
stępstwa przez ministra zdrowia Mariana Zembalę. Zarzuca 
mu podpisanie rozporządzenia, które jest wynikiem porozu-
mienia zawartego tylko z jednym związkiem zawodowym, co 
łamie ustawę o związkach zawodowych i jest sprzeczne z kon-
stytucyjną zasadą równości wobec prawa.

O sprawie pisaliśmy na 
początku sierpnia, gdy mini-
sterstwo zdrowia wysłało do 
konsultacji Rozporządzenie 
w sprawie ogólnych warunków 
umów o udzielenie świadczeń 
opieki zdrowotnej. Okazało się 
wtedy, że zostało uzgodnione 
wyłącznie z jedną organizacją 
związkową. 

W ubiegłym tygodniu ob-
radująca w Warszawie Komi-
sja Krajowa zdecydowała, że 
jeśli rozporządzenie wejdzie 
w życie, Solidarność skieru-
je sprawę do prokuratury oraz 
że będzie w tej sprawie przy-
gotowany wniosek do Trybu-
nału Konstytucyjnego. 

– To sytuacja bez preceden-

su, aby konstytucyjny mini-
ster z premedytacją łamał 
prawo – powiedział rzecznik 
„Solidarności” Marek Lewan-

dowski, informując dziennika-
rzy na konferencji prasowej 
o skierowaniu zawiadomie-
nia do prokuratury. – Minister 
nie ma prawa wybierać sobie 
z kim prowadzi negocjacje, a z 

kim nie – stwierdziła z kolei 
Maria Ochman, szefowa Se-
kretariatu Ochrony Zdrowia 
NSZZ „Solidarność”. – Mini-
ster Marian Zembala zrobił to 
z pełną premedytacją.

Jako dowód Maria Ochman 
pokazała kopię listu Zarządu 
Krajowego Ogólnopolskiego 
Związku Zawodowego Pielę-
gniarek i Położnych do premier 

Ewy Kopacz, w którym m.in. 
czytamy: „Zwracamy uwagę, 
że nasza organizacja od po-
czątku rozpoczęcia rozmów 
tj. od 23.06.2015 r. na prośbę 
Ministerstwa Zdrowia zacho-

wywała w tajemnicy przebieg 
prowadzonych negocjacji”.

Z kolei Maria Szalew, prze-
wodnicząca „Solidarności” 
w bródnowskim szpitalu wska-
zywała, że przyznanie podwy-
żek tylko jednej grupie zawo-
dowej i prowadzenie negocjacji 
tylko z jednym związkiem pro-
wadzi do napięć i konfliktów 
w poszczególnych szpitalach. – 
W naszej organizacji między-
zakładowej też są pielęgniar-
ki i położne, a z nami nikt nie 
rozmawiał. I co, teraz jedne 
dostaną podwyżki, inne nie? 
A co z technikami, ratowni-
kami medycznymi, co z pozo-
stałymi grupami zawodowy-
mi? – pytała przewodnicząca.

Na koniec Maria Ochman 
wyraźnie podkreśliła, że „So-
lidarność” nie jest przeciwko 
podwyżkom dla pielęgniarek 
i położnych, ale że podwyżki 
muszą otrzymać wszyscy pra-
cownicy służby zdrowia, któ-
rzy są tak samo ważni i bez 
których placówki zdrowia nie 
mogą istnieć.

ml

Projekt prezydencki już w Sejmie 

Nowa jakość w polityce
– To jest nowa jakość w polityce. Nareszcie są w naszym kraju 
politycy, którzy dotrzymują słowa – mówi Piotr Duda, przewod-
niczący NSZZ „Solidarność”. Dzisiaj Prezydent RP Andrzej Duda 
złożył w Sejmie projekt ustawy o obniżeniu wieku emerytalnego. 

W maju tego roku prezydent, 
jeszcze jako kandydat PiS na 
stanowisko, podpisał umowę 
programową z Komisją Krajo-
wą NSZZ „Solidarność”, w któ-
rej zobowiązał się do działań na 
rzecz obniżenia wieku emery-
talnego oraz korzystnych dla 
pracowników zmian w prawie 
pracy. Dzisiaj złożył w Sejmie 
projekt ustawy obniżający wiek 
emerytalny.

– To jest nowa jakość w poli-

tyce – podkreśla lider związku – 
Po raz pierwszy w historii „Soli-

darności” podpisaliśmy umowę 
programową z kandydatem na 
prezydenta i teraz prezydent 
Duda ją realizuje. Trzeba nam 
takich właśnie polityków, któ-
rzy dotrzymują słowa. Mamy 
nadzieję, że po wyborach par-
lamentarnych ta nowa jakość 
nadal będzie realizowana. Prze-

wodniczący KK wyjaśnia, że 
związek dopiero zapozna się 
z projektem przygotowanym 
przez prezydenta RP  i na pew-
no przedstawi swoje propozycje, 
choćby te dotyczące okresów 
składkowych. Najważniejsza 
jednak w tej chwili jest nowa 
jakość w polityce, która ozna-
cza, że politycy dotrzymują sło-
wa danego w czasie kampanii 
wyborczej.

Według obecnie obowiązu-
jącego prawa od 2013 r. wiek 
emerytalny wzrasta o trzy 
miesiące każdego roku aż do 
67 roku życia i zostaje zrówna-
ny dla kobiet i mężczyzn.

 
hd
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Strażacy składają petycję  
do premier Kopacz
25 września 2015 r. o godz. 11.00 strażacka „Solidarność” zło-
ży petycję  ze swoimi postulatami na ręce premier Ewy Kopacz. 
O godzinie 14.00 odbędzie się briefing dla mediów w miastecz-
ku protestacyjnym przed Kancelarią Szefa Rady Ministrów.

Strażacy domagają się dodat-
kowych pieniędzy dla komend 
powiatowych, waloryzacji pen-
sji i większej rekompensaty za 
nadgodziny. 

Zwiazek alarmuje, że w tym 
roku komendom powiatowym 
zabraknie od 30 do 40 mln zł. 
W chwili obecnej remonty ko-
mend czy wozów strażackich są 
finansowane z funduszu płac. 
Kolejnym problemem jest brak 
ok. 4 mln zł na tzw. wysługę lat 
dla pracowników straży. Straża-
cy domagają się także rekom-
pensaty za brak waloryzacji ich 
pensji przez ostatnie lata w wy-

sokości 17 proc. – Pani minister 
ogłosiła przez media, że propo-
nuje 4 proc. To nas nie satys-
fakcjonuje. Nie podoba się też 
nam sposób negocjacji z nami 
– mówi Robert Osmycki, prze-
wodniczący Krajowej Sekcji Po-
żarnictwa NSZZ „Solidarność”, 
i dodaje, że problemem jest też 
kwestia rekompensat za nadgo-
dziny. – Jesteśmy jedyną służbą 
i chyba jedynym zawodem, że 
stawka za nadgodziny jest o 40 
proc. niższa niż stawka godzino-
wa podczas służby – wyjaśnia 
szef „Solidarności” pożarników.

W proteście bierze udział ok. 

200 strażaków, towarzyszą im 
też przedstawiciele policji, straży 
granicznej i służby więziennej. 
Miasteczko namiotowe, zbudo-
wane przed budynkiem Kance-
larii Premiera będzie stało przez 
tydzień. Codziennie w stolicy ma 
protestować ok. 200 strażaków, 
a 70 będzie zostawało na noc.

Miasteczko Protestacyjne 
przed Kancelarią Prezesa Rady 
Ministrów jest kolejnym eta-
pem akcji protestacyjnej, któ-
ra rozpoczęła się 24 sierpnia 

br. bojkotem kontroli inspekcji 
gotowości operacyjnej. W ślad 
za nim, od 1 września, straża-
cy bojkotują nieodpłatne prace 
gospodarcze: remontowe, bu-
dowlane, naprawcze w jednost-
kach Straży Pożarnej. 7 wrze-
śnia rozpoczął się bojkot szkoleń 
w jednostkach ratowniczo-ga-
śniczych w Państwowej Stra-
ży Pożarnej oraz prowadzenia 
szkoleń i zawodów Ochotniczej 
Straży Pożarnej. 

hd

Handlowa „Solidarność” 
apeluje do premier Kopacz
Sekcja Krajowa Pracowników Handlu NSZZ „Solidar-
ność” zaapelowała do premier Ewy Kopacz o wprowa-
dzenie w dniu wyborów parlamentarnych zakazu handlu 
lub jego ograniczenie godzinowe, aby umożliwić pracow-
nikom sklepów wielkopowierzchniowych i dyskontów 
udział w głosowaniu.

Alfred Bujara, przewodni-
czący SKH przypomina, że 
dla pracowników wielu sie-
ci handlowych oraz centrów 
logistycznych niedziela jest 
zwykłym dniem roboczym. 
– Ludzie są przymuszani do 
pracy w niedziele nawet przez 
12 godzin. Pracownicy jedne-
go z centrum dystrybucyjnych 
25 października będą praco-
wać 10 godzin. Oni są dowo-
żeni do pracy autobusem, co 
zajmuje ok. 2 godzin w każ-
dą stronę. Poza domem będą 

nawet przez 15 godzin, nie 
będą mieli możliwości pójścia 
do wyborów – mówi szef han-
dlowej „Solidarności”.

– Lokale wyborcze tyl-
ko teoretycznie są otwarte 
w godzinach zapewniających 
pracownikom oddanie głosu 
przed lub po pracy – wyjaśnia 
Bujara i zaznacza, że normy 
czasu pracy w handlu są nie-
jednokrotnie przekraczane. Do 
rzeczywistego, nominalne-
go czasu pracy należy dodać 
czynności związane z przyj-

mowaniem towaru, przygo-
towaniem sklepu itp. i czas 
powrotu do domu. W wielu 
przypadkach stanowi to kil-
ka godzin.

W ocenie związku, pracow-
nicy handlu nie mogą korzy-
stać w pełni ze swoich konsty-
tucyjnych praw. – Ze względu 
na brak zakazu handlu w nie-

dzielę w Polsce, którego mimo 
podjętych inicjatyw ustawo-
dawczych nie udało się do tej 
pory ustanowić, konstytucyj-
ne prawo równości w zakre-
sie udziału w wyborach parla-
mentarnych jest ograniczone 
– podkreślił w apelu szef han-
dlowej „Solidarności”.

red. hd
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Zamiast świętować będą 
protestować
W Dniu Edukacji Narodowej 14 października o godz. 12.00 
przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbę-
dzie się manifestacja oświaty. Rada Krajowej Sekcji Oświaty 
NSZZ „Solidarność”, która jest organizatorem protestu, apelu-
je do członków zwiazku i wszystkich pracowników szkół i pla-
cówek oświatowych o liczny udział.

„Solidarność” domaga się 
zwiększenia nakładów na 
edukację, 9-proc. waloryza-
cji wynagrodzeń nauczycieli 
oraz pracowników administracji 
i obsługi, zaprzestania likwida-
cji szkół i zwolnień pracowni-
ków oświaty, poprawy warun-
ków pracy oraz przywrócenia 
wcześniejszych emerytur dla 
nauczycieli.

– Rząd nie chce rozmawiać 
na temat naszych postulatów, 
a w rządowych planach budże-
towych na 2016 r. nie ma za-
gwarantowanych środków na 
waloryzację wynagrodzeń na-
uczycieli – mówi Ryszard Proksa, 
szef oświatowej „Solidarności”. 
– Dlatego apeluję do dyrektorów 
szkół i placowek oświatowych 
o taką organizację pracy w Dniu 

Edukacji Narodowej, aby nauczy-
ciele i pracownicy oświaty mo-
gli tego dnia wziąć powszech-
ny  udział w spotkaniu z panią 
premier w Warszawie.

Krajowa Sekcja Oświaty i Wy-
chowania NSZZ „Solidarność” 

od marca br. prowadzi akcję 
protestacyjną. Przyłączają się 
do niej inne centrale związko-
we zrzeszające pracowników 
oświaty.

 
hd

Rząd oszukał górników, 
zmarnował czas i środki
Nowa Kompania Węglowa nie powstanie do końca miesią-
ca. 24 września podczas spotkania ze związkowcami wi-
ceminister skarbu państwa odpowiedzialny za górnictwo 
Wojciech Kowalczyk poinformował, że porozumienie pod-
pisane 17 stycznia przez górnicze związki i stronę rządową 
w obecności premier Ewy Kopacz, nie zostanie zrealizowa-
ne w terminie. 

Zdaniem związkowców ta 
decyzja rządzących może do-
prowadzić do upadku wielu 

firm i wybuchu niezadowo-
lenia społecznego. „Rząd RP 
zmarnował dziewięć miesię-

cy, okłamując górników i mar-
notrawiąc czas oraz środki na 
tworzenie iluzorycznych wizji, 
które dziś obnażone z fałszu 
stanowią realne zagrożenie 
dla bezpieczeństwa energe-
tycznego Polski” – podkreślili 
przedstawiciele kompanijnych 
związków w komunikacie wy-
danym po zakończeniu roz-
mów z wiceministrem Ko-
walczykiem. 

Przypomnieli, że zapowie-
dzi powstania Nowej Kompanii 

Węglowej padały wielokrotnie, 
a górnicze związki dołożyły 
wszelkich starań, żeby stycz-
niowe porozumienie zostało 
zrealizowane. „Czujemy się 
oszukani przez Panią Premier 
i jej ministrów. Rząd Polski 
okazał się nieudolny, niekom-
petentny i niezdolny do reali-
zacji tak ważnego projektu. 
Pracownicy oczekują pisem-
nych deklaracji co do dalsze-
go funkcjonowania Kompanii 
Węglowej S.A. ze szczególnym 
uwzględnieniem gwarancji 
miejsc pracy oraz świadczeń 
pracowniczych i wynagro-
dzeń” – dodali.

W poniedziałek 28 wrze-
śnia odbędzie się spotkanie 
Międzyzwiązkowego Sztabu 
Protestacyjno-Strajkowego 
Regionu Śląsko-Dąbrowskie-
go, który podejmie decyzje 
dotyczące dalszych działań 
strony społecznej. 

www.solidarnosckatowice.pl
red. hd
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Chcemy układu zbiorowego pracy w Amazon
W Lipsku zakończyło się dwudniowe spotkanie organizowane przez UNI Global Union na te-
mat międzynarodowej kampanii w Amazon. W spotkaniu, które zgromadziło blisko 30 osób, 
uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych z Niemiec, Polski, Francji, Wielkiej Bry-
tanii, Czech i Hiszpanii, reprezentanci Fundacji im. F. Eberta i Fundacji Róży Luxemburg, które 
wspierają działania związkowe oraz dziennikarze. Uczestnicy spotkania wzięli też udział w Kon-
gresie wyborczym Ver.di oraz strajku solidarnościowym, który obecnie odbywa się w Niemczech 
w amerykańskim gigancie handlu wysyłkowego.

 Jak ważna dla Ver.di jest 
kampania w Amazon pokazał 
kongres niemieckich związków 
zawodowych, który zgromadził 
blisko 1 tys. delegatów i do-
datkowo 1 tys. gości. Zebrani 
na kongresie delegaci, którzy 
wybrali na przewodniczące-
go na kolejną kadencję Fran-
ka Bsirske, cały dzień z tygo-
dniowego kongresu poświęcili 
na debatę o sytuacji pracowni-
ków w Amazon i kampanii, któ-
rą od lat prowadzi Ver.di w tej 
sprawie. Uczestników spotka-
nia odwiedziła także Stefanie 
Nutzenberger wybrana na zjeź-
dzie do zarządu federalnego 
Ver.di. – Amazon jest przykła-
dem jak technika wpływa na 
wykorzystanie ludzi. Musimy 
uzgodnić konkretne kroki od-
nośnie do wspólnych akcji i je 
zrealizować. Dbamy o dynami-
kę naszej kampanii, a jej mię-
dzynarodowy charakter jest 
pomostem do walki o lepsze 
warunki pracy dla pracowni-
ków Amazona – powiedziała 
Nutzenberger. 

 – Spotkanie dowiodło, że pra-
cownicy Amazona na całym 
świecie borykają się z podobny-
mi problemami. My, pracownicy 
polskiego Amazona, nie akcep-
tujemy tak dużych dysproporcji 
płacowych. Ciągłe śrubowanie 
norm i niemożliwość ich wyko-
nania wywołuje ogromną pre-
sję na pracownikach i odbiera 
nam możliwość uzyskania pre-
mii. System pracy w Amazon 

w niedalekiej przyszłości za-
cznie się w niekorzystny spo-
sób odbijać na psychicznym 
i fizycznym zdrowiu pracow-
ników. Chcemy, aby władze 
Amazona traktowały nas po 
partnersku, ponieważ na chwilę 
obecną jako pracownicy dajemy 

z siebie bardzo dużo, otrzymu-
jąc w zamian tak niewiele – po-
wiedział na spotkaniu Grzegorz 
Cisoń, przewodniczący komisji 
zakładowej NSZZ „Solidarność” 
przy Amazon.

Uczestnicy spotkania wspar-
li też strajk, który od tygodnia 
jest prowadzony przez Ver.di we 
wszystkich centrach wysyłko-
wych w Niemczech. Pracowni-
cy domagają się zawarcia ukła-
du zbiorowego pracy. 

– Zwracamy się do was z po-
zdrowieniem od związku „Soli-
darność”, wyrażając nasze po-
parcie. Jesteśmy pod wrażeniem 
waszych działań, tak skutecz-
nego  upominania się o popra-
wę warunków pracy i płacy. 

Mam nadzieję, że pracowni-
cy w Polsce w niedługim cza-
sie podejmą podobne działania 
i upomną się o lepsze warun-
ki pracy, gdyż w magazynach 
w naszym kraju są one niepo-
równywalnie gorsze. Nasi pra-
cownicy pracują za 3,5 euro zaś 

w Niemczech pracownik zarabia 
prawie czterokrotnie więcej za 
tę samą pracę – mówił Alfred 
Bujara, przewodniczący Kra-
jowego Sekretariatu Banków, 
Handlu i Ubezpieczeń NSZZ 
„S”. Owacje na sali wzbudziła 
też wiadomość z USA, że pra-
cownicy w Kalifornii rozpoczęli 
dziś pierwszy w historii Ama-
zona strajk w Stanach Zjedno-
czonych.

Organizatorem spotkania był 
UNI Global Union Commer-
ce. Było to już kolejne spotka-
nie międzynarodowej grupy 
roboczej, które odbywają się 
systematycznie i mają na celu 
zsynchronizowanie strategii 
kampanii na świecie. Związ-

kowcy w ramach kampanii pod 
hasłem „Związki zawodowe 
razem na rzecz lepszej pracy 
w Amazon” zaplanowali dzia-
łania zmierzające do rozwią-
zania problemów pracowni-
ków Amazona. Solidarność była 
reprezentowana przez liderów 
komisji zakładowej NSZZ „So-
lidarność” przy Amazon Polska 
Grzegorza Cisonia i Damiana 
Jekiela, przewodniczącego Kra-
jowego Sekretariatu Banków, 
Handlu i Ubezpieczeń Alfreda 
Bujarę i kierownika Działu Roz-
woju Komisji Krajowej Kacpra 
Stachowskiego.

Amazon został założony 
w Seattle przez Jeffa Bezosa 
w 1994 r. i jest największym 
na świecie przedsiębiorstwem 
handlu wysyłkowego. Oddzia-
ły firmy działają w USA, Kana-
dzie, Wielkiej Brytanii, Niem-
czech, Francji, Chinach, Japonii, 
Włoszech, Hiszpanii, Brazy-
lii, Czechach i Polsce. W Polsce 
Amazon rozpoczął działalność 
we wrześniu 2014 roku. Do tej 
pory firma ulokowała w Polsce 
3 centra dystrybucyjne, w któ-
rych zatrudnia 6 tys. pracowni-
ków, a organizacja NSZZ „Soli-
darność” Pracowników Amazon 
powstała w styczniu tego roku.
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