
BOJKOT TELEPIZZY
Związek Syndykalistów Polski walczy o godne warunki pracy dla wszystkich. Od jakiegoś czasu, 
nasi  członkowie,  byli  oraz  obecni  pracownicy  Telepizzy,  donoszą,  że  w  niektórych  lokalach 
warunki pracy są bardzo złe a nawet niezgodne z prawem.

Bojkot  Telepizzy  został  zorganizowany  przez  naszych  kolegów  w  Hiszpanii.  Telepizza  to 
Hiszpańska firma franchinsingowa. Drugi co do wielkości rynek Telepizzy znajduje się w Polsce. 
Od jakiegoś czasu, pracownicy związku CNT-AIT organizują  się w sieci  Telepizza w różnych 
miastach Hiszpanii. Ale firma nie jest zbyt łaskawa dla pracowników domagających się swoich 
praw. W Sewilli, oprócz złych warunków pracy także dochodziło do naruszenia przypisów BHP. 
Za poinformowanie o tym inspekcji  pracy oraz za przynależność do związku, trzech naszych 
kolegów zostało zwolnionych. Dlatego związek nawołuje do bojkotu sieci.

Wspieramy  ten  apel  i  wspieramy  dążenie  pracowników  do  walki  o  lepsze  warunki  pracy. 
Domagamy  się,  razem  z  naszymi  kolegami  z  Hiszpanii,  przywrócenia  do  pracy  tych 
represjonowanych pracowników.

Ale chcemy także podkreślić, że w wielu lokalach Telepizzy w Polsce również jest bardzo źle i 
zachęcamy ludzi do organizowania się, by nie byli oszukiwani i wyzyskiwani jako niewolnicy. Oto 
kilka problemów, które notorycznie występują w Telepizzy w Polsce:

1. Bardzo długie dni pracy, nieodpłatne nadgodziny (nawet w bardzo dużej liczbie) , 
obowiązek sprzątania po zamknięciu lokalu (nieodpłatny), brak przerw.

2. Wyzysk kierowców. W wielu lokalach kierowcy muszą wykonywać różne inne prace, od 
sprzątania, pracy w kuchni, do obsługi telefonów kiedy nie mają kursów, jednak zarabiają 
nawet tylko 2,5 zł, za godzinę. Lepsze zarobki są gdy są kursy, jednak są przymuszeni do 
pracy również kiedy nie mają kursów i nie dostaną wtedy takiej samej stawki jak inni.

3. Oszustwa przy wypłatach dla roznosicieli ulotek. 
4. Brak klimatyzacji przy piecach i w kuchni.
5. Pracownicy często muszą przenosić zbyt ciężkie przedmioty.

Oprócz tego, zdarza się łamanie zasad BHP, mobbing, itd.

Związek Syndykalistów Polski nie zgadza się z wyzyskiem pracowników i walczy przeciw takim 
zjawiskom, jak przymusowe nadgodziny i wykorzystywanie pracowników do innej pracy za którą 
nie dostają adekwatnej rekompensaty.
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