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zosta|iśmy definitywnie dociśnięci do ściany bez możliwości cofnięcia się nawet o
krok. Zatem zostato nam ten fakt zrozumieć i zawa|czyć. Zrozumieć powagę sytuacji a
zawa|czyć o byt swój i swoich rodzin. od 2005 roku jesteśmy oszukiwani i okradani.
Niszczony jest wizerunek Poczty, a|e przede wszystkim etos pracownika uczciwie i ciężko
przez lata pracujqcego, który to ustami obecnego Zarzqdu dowiedziat się, że przez cate
dziesięciolecia otrzymywat i obecnie otrzymuje wynagrodzenie tylko za to, że jest.

Wypowiedzenie Uktadu Zbiorowego Pracy dokonane przez Zarzqd za
przyzwo|eniem Ministerstwa jest kolejnq próbq upodlenia nas i zrobienia z Poczty
bezbronnego podmiotu, w którym zatrudnienie znajdq w ro|i zdanych na taskę pryncypatów
ci nieliczni, którzy jeszcze sq sktonni wierzyć w to, że proponowana droga nazywana szumnie
''STRATEG|A'' jest wtaściwa.

Pracownicy Poczty Polskiej to My jesteśmy tymi, dzięki którym Poczta
funkcjonuje i przynosi zyski!!!
Nie dajmy się oszukiwać i nie wierzmy w batamutne zapewnienia, ze bez zwiększenia
funduszu ptac jest możliwy wzrost wynagrodzeń.
Takie zapewnienia ze strony pracodawcy świadczq o tym, że Pocztq zarzqdzajq ludzie
niekompetentni i nieuczciwi.
Nieważne jest dzisiaj czv jesteś czlonkiem Solidarności, OPZZ czy innĄ organizacji
zwiqzkowej.
Nieważne, że nie jesteś w ogóle członkiem zwiqzku.
Llczy się fakt, że Poczta to nasze miejsce pracy i źródło utrzymania naszych
rodzin!
Nie stójmy biernie!
f przekonaniem i determinacjqzaangazujmy się, bo tylko razem będziemy stanowić wie|kq
sitę, z którq będq musie|i się l iczyć obecnijak i przysz|i decydenci '

Przyłqcz się do nas dziś, bo jutro będzie za późno!!!
Dzisiaj będziemy bierni to jutro będziemy bez pracy!!!

Spotkajmy się 18 października 2oL4 roku o godzinie
13-tej na ulicy' Królewskiej w Warszawie pokazujqc w ten
sposób, co tak naprawdę jest dla nas najważniejsze.
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