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      Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”  Uniwersytetu Zielonogórskiego domaga
się natychmiastowego przywrócenia do pracy pani Joanny Sobczyk – przewodniczącej
Komisji  Zakładowej NSZZ „Solidarność” PPH POSTĘP S.A. – SECO/WARWICK
S.A. w Świebodzinie,  podlegającej ochronie prawnej wynikającej z art.32 ust.1 pkt 1)
ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych. 
Uzasadnienie:
       Rozwiązanie  stosunku  pracy  z  panią  Joanną  Sobczyk,  bez  zgody  Komisji
Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” PPH POSTĘP S.A. – SECO/ WARWICK
S.A.  w  Świebodzinie,  nastąpiło  z  naruszeniem  obowiązującego  prawa  pracy  oraz
podstawowych zasad współżycia społecznego.
       Decyzja o usunięciu z zakładu pracy przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej
NSZZ „Solidarność” jest kolejnym etapem długotrwałego nękania i szykanowania za
działalność”  związkową.  O  braku  merytorycznych  podstaw  zwolnienia  świadczą
między  innymi:  ogólnikowość  argumentacji,  brak  konkretnych  dowodów  na
prawdziwość  stawianych  zarzutów  oraz  znaczące  rozbieżności  w  uzasadnieniach
podanych  we  wniosku  skierowanym  do  Komisji  Międzyzakładowej  NSZZ
„Solidarność” oraz w wypowiedzeniu umowy o pracę. 
       Dokumentacja  zgromadzona  przez  Komisję  Międzyzakładową  NSZZ
„Solidarność”  PPH  POSTĘP  S.A.  –  SECO/  WARWICK  S.A.  w  Świebodzinie
wskazuje jednoznacznie, że działania podejmowane przez panią Joannę Sobczyk były
w pełni profesjonalne i zgodne z obowiązującym prawem. Wystąpienia do instytucji
zewnętrznych w indywidualnych i zbiorowych sprawach pracowniczych były rzetelnie



udokumentowane, a przeprowadzane kontrole potwierdzały zasadność podnoszonych
problemów. 
       Korespondencja,  którą dysponuje Komisja,  w sposób jednoznaczny obrazuje
niechęć pracodawcy do NSZZ „Solidarność”,  utrudnianie pracy związkowej  i  brak
woli porozumienia w sprawach sygnalizowanych przez organizację związkową.
       Komisja  Zakładowa  NSZZ  „Solidarność”  Uniwersytetu  Zielonogórskiego
oczekuje od Zarządu PPH POSTĘP S.A. bezzwłocznego odstąpienia od rozwiązania
umowy  o  pracę  z  panią  Joanna  Sobczyk  oraz  współdziałania  z  Komisją
Międzyzakładową  NSZZ  „Solidarność”  na  zasadach  dobrze  pojętego  dialogu
społecznego i zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem.
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