
 

 

Pracownicy chcą zmian – nie tylko w GK ENEA  

W ostatnim czasie w prasie i portalach internetowych zrobiło się głośno na temat walki 

Pracowników poznańskiego Volkswagena o założenie nowego (drugiego po NSZZ 

„Solidarność”) związku zawodowego u największego pracodawcy w Wielkopolsce. Po 

gwałtownych zwrotach akcji, o których możecie przeczytać w artykułach poniżej, 

udało się powołać nową Komisję Międzyzakładową OZZ Inicjatywa Pracownicza przy 

VW Poznań . Ten ogólnopolski związek zawodowy już od ponad 10 lat funkcjonuje w 

wielu firmach i instytucjach w Polsce. 

Podobnie jak u nas, załoga postanowiła działać - uznała, że czas, by powstała 

organizacja, która faktycznie będzie reprezentowała interesy załogi, bez etatów i 

przywilejów związkowych, że ma dość dotychczasowego sposobu funkcjonowania i 

monopolu jednego związku, który zamiast po stronie pracowników – był cichym 

sprzymierzeńcem Pracodawcy i bardziej troszczył się o swoje interesy niż o interesy 

załogi. Zdegustowanie dotychczasową praktyką związkową wśród załogi VW było tak 

duże, że tylko w ciągu czterech pierwszych dni zapisało się do nowego związku blisko 

700 osób. Więcej na ten temat znajdziecie w poniższych artykułach. 

1. Postanowili założyć związek zawodowy. Volkswagen zwolnił ich następnego 

dnia 

2. Chcieli założyć związek zawodowy w Volkswagenie. O świcie zostali zwolnieni. 

Związek i tak powstał 

3. Etyka Volkswagena to nie nasza etyka 

4. Nie dzielimy załogi, gdyż wszyscy mamy te same postulaty. 

Działamy już ponad rok, z miesiąca na miesiąc w synergii zrzeszonych jest coraz więcej 

pracowników ale przecież pamiętamy jak było na początku, ba jak jest do dzisiaj. 

Przechodziliśmy podobną drogę. Działacze związkowi straszyli Was, wbijano Wam do 

głowy historyjki o żółtych związkach. Zamiast o sprawach pracowniczych na witrynach 

internetowych pisano obraźliwie teksty członkach. Jak koleżeństwo zorientowało się, 

że efekt tych wypocin jest mizerny, zaczęli oplakatowywać korytarze i pomieszczenia 

socjalne ;-).  

Postanowiliśmy okazać wsparcie załodze poznańskiej fabryki samochodów i 

wysłaliśmy do nich pismo, z krótkim przesłaniem –  że warto coś zmieniać, o czym Nas 

drodzy Członkowie przekonujecie każdego dnia. 

Pismo do Inicjatywy Pracowniczej w VW Poznań do pobrania tutaj. 
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