
Solidarność z kierowcami z Domino's Pizza!
O lepsze warunki pracy w gastronomii na całym świecie!

Dzień  15  września,  to  międzynarodowy  dzień  solidarności  z 
kierowcami sieci Domino's Pizza w Australii. Kilka miesięcy temu, 
kierownictwo firmy ogłosiło,  że ich pensje zostaną obniżone o 
19%. Kierowcy zmobilizowali się do walki o utrzymanie swojego 
poziomu wynagrodzeń i  utworzyli  związek zawodowy o nazwie 
Ogólne Stowarzyszenie Pracowników Transportu (GTWA).

Sympatycy  związku  zorganizowali  w  Australii  serię  pikiet 
solidarnościowych. W dniu dziesiejszym odbywają się dziesiątki pikiet 
pod  pizzeriami  Domino's  Pizza  w  Wielkiej  Brytanii,  Stanach  Zjednoczonych,  Brazylii,  Francji,  
Hiszpanii, Niemczech i Norwegii. Dzięki  naciskom na firmę, kierowcom Domino's Pizza udało się 
uzyskać  przywrócenie  większej  części  (ale  nie  całości)  utraconych  wynagrodzeń.  Jednak  nadal 
muszą walczyć o wypłatę nadgodzin, oraz dodatkowego wynagrodzenia za pracę w święta.

Działania naszych kolegów są dobrym przykładem na to, że jedynie walka oraz wspólne działania 
mogą powstrzymać ciągłe  ataki  pracodawców na prawa pracowników oraz  zapewnić  utrzymanie 
dobrych warunków pracy.  Warto również pamiętać,  że warunki,  które w dzisiejszych czasach są 
uważane za podstawowe, jak 8-godzinny dzień pracy, czy płatny urlop, są wynikiem walki przeszłych 
pokoleń pracowników.

Dziś, warunki pracy na całym świecie są celem ofensywy elit ekonomicznych, które pragną zagarnąć 
jeszcze więcej bogactwa i władzy gospodarczej. Warto jednak pamiętać, że my – pracownicy – nadal  
mamy do dyspozycji naszą organizacyjną broń. Wystarczy jedynie, że zaczniemy z niej korzystać!

Warunki pracy w gastronomii w Polsce są wyjątkowo złe. Wielu pracowników pracuje nielegalnie lub 
pół-legalnie,  a  pracodawcy wciąż  łamią  ich  prawa.  Musimy sobie  zdać  z  tego  sprawę  i  zacząć 
walczyć z tym zjawiskiem. Wzywamy też konsumentów, by wspierali  pracowników w ich walce o 
poprawę warunków pracy.

Jeżeli pracujesz w sektorze gastronomii, musisz zdawać sobie sprawę, że nie jesteś sam/a ze 
swoimi  problemami.  Możesz  zmienić  swoją  sytuację,  jeśli  tylko  zaczniesz  działać.  Związek 
Syndykalistów Polski  wspiera pracowników restauracji, niezależnie czy pracują przy zmywaniu 
naczyń,  w  kuchni,  czy  przy  rozdawaniu  ulotek.  Jeżeli  jesteś  zainteresowany/a 
rozpowszechnianiem informacji o problemach, z jakimi borykają się pracownicy w tym sektorze 
gospodarki, lub jeśli chcesz walczyć o lepsze warunki pracy, skontaktuj się z: info@zsp.net.pl

Wyslij email do Dominos w Australii! http://gtwa.org.au/key-points-for-negotiation/emailpage
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