Założenia do planu działań związku na lata
2013-2014
I Działania długofalowe
W najbliższych 2 latach, działania OZZ Inicjatywa Pracownicza planuje skoncentrować swoje
działania na poziomie ogólnopolskim na 3 kampaniach tematycznych: Kampanii przeciwko
prywatyzacji usług publicznych, kampanii w obronie prawa do strajku oraz kampanii
przeciwko podwykonawstwu i wykorzystaniu umów śmieciowych w sektorze służby zdrowia.
1. Kampania przeciwko prywatyzacji usług publicznych
Procesy prywatyzacji i komercjalizacji usług publicznych traktujemy jako przerzucanie na
społeczeństwo kosztów kryzysu finansów publicznych oraz celowe pogłębianie przez władze
krajowe i samorządowe nierówności społecznych. Takiemu stanowi rzeczy przeciwstawiamy
wizję opartą o:
•

zmianę priorytetów budżetów (tak krajowego, jak i budżetów samorządowych) i
przeorientowania ich na zaspokajanie w pierwszej kolejności potrzeb socjalnych
społeczeństwa, a nie luksusowych, spektakularnych inwestycji;

•

odwrócenie tendencji z ostatnich lat polegającej na redukcji obciążeń podatkowych
dla najlepiej zarabiających, co skutkuje cięciami wydatków na cele socjalne (w tym,
przede wszystkim usługi publiczne);

•

zwiększenie finansowania usług publicznych, aby zapewnić ich odpowiednią jakość i
dostępność oraz rozwijać infrastrukturę niezbędną do utrzymania i oferowania usług
publicznych przez wspólnoty samorządowe;

•

zachowanie publicznej formy własności usług publicznych i redukcję do minimum
jakichkolwiek bezpośrednich opłat za korzystanie z nich;

•

demokratyzację zarządzania usługami publicznymi – na poziomie zakładu pracy
poprzez zwiększenie znaczenia głosu pracowników i pracownic oraz klientów/osób
korzystających z usług, a na poziomie samorządowym poprzez demokratyzację
procesu ustalania budżetów instytucji samorządowych.

Szczegółowe stanowisko OZZ Inicjatywa Pracownicza na temat prywatyzacji usług
publicznych i proponowanych przez związek alternatyw znajduje się w Projekcie stanowiska
nr. 3 „Usługi publiczne należą do wszystkich”, które zostało dołączone do Materiałów jako

propozycja Komisji Krajowej.
W celu realizacji przyjętych założeń, Kampania opierać się będzie na działaniach informacyjnych
prowadzonych na poziomie krajowym, zaangażowaniu komisji zakładowych, międzyzakładowych i
środowiskowych w lokalne konflikty związane z usługami publicznymi, wsparciu inicjatyw
legislacyjnych zmierzających do ochrony publicznego charakteru usług publicznych oraz
ogólnopolskiej demonstracji w Gorzowie Wielkopolskim (kwiecień 2013 r.)
Rola i zadania komisji OZZ IP w konfliktach związanych z usługami publicznymi:
Wszystkie komisje należące do OZZ Inicjatywa Pracownicza w najbliższym czasie powinny
zaangażować się w lokalne protesty i inicjatywy skierowane przeciw próbom prywatyzacji i
komercjalizacji usług publicznych. Szczególnie ważne będą działania podejmowane przez komisje
z sektora służby zdrowia i opieki ponieważ mają one możliwość sprzeciwiania się prywatyzacji
poprzez akcje strajkowe i spory zbiorowe. Komisje te powinny konsekwentnie sprzeciwiać się
jakimkolwiek próbom prywatyzacji ich zakładów pracy i w żadnym wypadku nie firmować
ewentualnych planowanych restrukturyzacji/zmian formy organizacyjnej/zlecania usług podmiotom
prywatnym i „społecznym”. Podobne stanowisko powinny zająć wszystkie struktury związku z
danego regionu.
Komisje zakładowe z innych branż i sektorów oraz komisje międzyzakładowe i środowiskowe
powinny natomiast wspierać działania prowadzone przez komisje działające w usługach
publicznych, podjąć działania informacyjne w ramach kampanii w wymiarze lokalnym oraz
inicjować lub angażować się w szersze, lokalne koalicje których jest działalność nakierowana na
obronę publicznego charakteru usług publicznych, sprzeciw wobec prób komercjalizacji tego
sektora oraz protesty przeciwko rosnącym opłatom za korzystanie z usług publicznych.
Dobrymi przykładami takich działań są akcje ws. byłych pracowników i pracownic szpitala w
Kostrzynie nad Odrą, spór zbiorowy prowadzony przez Komisję IP przy Zespole Żłobków w
Poznaniu, czy włączenie się komisji międzyzakładowych z Warszawy i Poznania w protesty
przeciwko podwyżkom cen biletów komunikacji publicznej. Tego typu działania w najbliższych
dwóch latach powinny być intensyfikowane i łączone w szersze protesty, którym wspólnym
mianownikiem może być kampania w obronie usług publicznych.
Planowane działania informacyjne:
W ramach kampanii zaplanowano podjęcie następujących działań informacyjnych:
•

Przygotowanie i wydanie broszury tematycznej na temat procesów prywatyzacji usług
publicznych, zawierającej omówienie polityki władz krajowych i samorządowych wobec
usług publicznych, konsekwencje prywatyzacji oraz postulaty OZZ Inicjatywa Pracownicza.

•

Systematyczne publikowanie na stronie internetowej OZZ IP i w biuletynie raportów na
temat lokalnych konfliktów związanych z usługami publicznymi;

•

Przygotowanie na stronie internetowej OZZ IP zakładki o Kampanii zawierającej wykaz
wszystkich lokalnych konfliktów w które zaangażowane są komisje związku.

•

Przygotowanie kompletu ogólnopolskich materiałów informacyjnych: plakatu (4 tys.),
ulotki (5 tys.) i wlepek (7,5 tys.)

Komisje zakładowe i środowiskowe wspierające protesty powinny systematycznie przygotować
artykuły i materiały informacyjne na temat lokalnych konfliktów związanych z usługami
publicznymi.
Komisja Krajowa odpowiadać będzie za publikację zebranych informacji i artykułów,
przygotowanie i rozesłanie materiałów informacyjnych orazi koordynacje protestów o zasięgu
wykraczającym poza jedno miasto czy region.
Akcje zbiórek podpisów pod inicjatywami legislacyjnymi:
Od 13 marca do 1 kwietnia 2013 r., OZZ Inicjatywa Pracownicza zaangażuje się w zbiórkę
podpisów poparcia dla Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej: „Dostęp do wody i kanalizacji jest
prawem człowieka! Woda jest dobrem publicznym a nie towarem!” prowadzoną przez Federację
Związków

Zawodowych

Pracowników

Gospodarki

Komunalnej

i

Terenowej

(http://komunalni.pl/index.php?pages=291).
Ponadto, komisje OZZ Inicjatywa Pracownicza powinny także angażować się w lokalne zbiórki
podpisów pod obywatelskim projektami uchwał mających na celu zachowanie publicznego
charakteru usług publicznych, sprzeciw wobec prób komercjalizacji tego sektora oraz protesty
przeciwko rosnącym opatom za korzystanie z usług publicznych.
Ogólnopolska mobilizacja
W kwietniu 2013 r. planuje się zorganizować ogólnopolską demonstrację w Gorzowie ws.
niewypłaconych wynagrodzeń byłym pracownikom i pracownicom szpitala w Kostrzynie nad Odrą.
Będzie ona także okazją do zamanifestowania stanowiska związku ws. sytuacji w służbie zdrowia –
zaznaczenia sprzeciwu wobec prywatyzacji oraz coraz szerszego wykorzystania podwykonawstwa i
umów śmieciowych w sektorze służby zdrowia.
2. Kampania „Prawo do strajku”
W związku z konfliktem w Chung Hong Electronics Poland Sp. z o.o. oraz sporem zbiorowym w
poznańskich żłobkach, OZZ Inicjatywa Pracownicza rozpoczyna kampanię ws. prawa do strajku –
jej głównym celem jest wprowadzenie do debaty publicznej problematyki fasadowości prawa do
strajku w Polsce, wysunięcie propozycji zmian prawnych w zakresie obowiązującej procedury
sporu zbiorowego oraz rozpoczęcie debaty w ruchu związkowym na temat skutecznych strategii
walki pracowniczej.
Szczegółowe stanowisko OZZ Inicjatywa Pracownicza w zakresie prawa do strajku znajduje się w
Projekcie stanowiska nr. 2 „W obronie prawa do strajku”, które zostało dołączone do Materiałów

jako propozycja Komisji Krajowej.
W ramach kampanii w 2013 r. planuje się zorganizować co najmniej jedną konferencję
(merytoryczną) na temat prawa do strajku, przygotować i wydać broszurę tematyczną oraz
podejmować problematykę prawa do strajku przy okazji protestów i konferencji prasowych
związanych z konfliktem w Chung Hong Electronics Poland Sp. z o.o. oraz sporem zbiorowym w
poznańskich żłobkach.
Temat prawa do strajku oraz różnych form walki pracowniczej zostanie także podjęty przez grupy
robocze: szkoleniową i prawną, które zobowiązane są do przygotowania szkolenia i poradnika dla
komisji zakładowych i międzyzakładowych.
3. Kampania przeciwko podwykonawstwu i umowom śmieciowym w sektorze służby zdrowia
Sprzeciw wobec podwykonawstwa i coraz szerszemu stosowaniu umów śmieciowych w służbie
zdrowia musi być przede wszystkim artykułowany na poziomie zakładów pracy, gdzie działają
komisje OZZ IP – komisje te powinny w stanowczy sposób sprzeciwiać się zamianie umów o pracę
na kontrakty oraz zlecaniu usług podwykonawcom, włącznie z prowadzeniem sporów zbiorowych i
strajków.
Na poziomie ogólnopolskim, planuje się przygotowanie broszury opisującej doświadczenia komisji
OZZ IP z sektora służby zdrowia, związane z podwykonawstwem i stosowaniem przez
pracodawców umów śmieciowych. Dodatkowo, problematyka podwykonawstwa i umów
śmieciowych zostanie podniesiona na demonstracji w Gorzowie w kwietniu 2013 r.
II Działania bieżące związku
Poza kampaniami, w 2013 r. OZZ Inicjatywa Pracownicza planuje:
•

rozpoczęcie cyklu szkoleń (opracowanego przez grupę roboczą ds. szkoleń) – szczegółowe
informacje na ten temat zawiera dokument „Polityka szkoleniowa OZZ IP na lata 20132014”,

•

systematyczne publikowanie analiz i porad prawnych (przygotowanych przez grupę roboczą
ds. pomocy prawnej);

•

utworzenie

Fundusz

Antyrepresyjnego,

przyjęcie

zasad

dysponowania

środkami

zgromadzonymi w Funduszu, opracowanie i wydanie materiałów informacyjnych o
Funduszu oraz organizację imprez benefitowych (działania związane z Funduszem
prowadzić będzie grupa robocza ds. Funduszu Antyrepresyjnego przy wsparciu Komisji
Krajowej);
•

kontynuowanie wydawania biuletynu w cyklu kwartalnym.

W najbliższym czasie, ważnymi wyzwaniami będą także planowane zmiany w przepisach Kodeksu
Pracy z zakresu czasu pracy (wydłużenie okresów rozliczeniowych do 12 miesięcy) oraz
debatowana na forum Komisji Trójstronnej zmiana zasad reprezentatywności zakładowych

organizacji związkowych (zmierzająca do ograniczenia możliwości działania organizacji nie
wchodzących do central biorących udział w pracach Komisji Trójstronnej). Do obydwu tych
propozycji OZZ Inicjatywa Pracownicza odnosi się negatywnie i planuje podjąć działania
protestacyjne:
•

Komisja Krajowa jest zobowiązana do przygotowania stanowiska nt. zmian w zasadach
organizacji czasu pracy oraz zasad reprezentatywności zakładowych organizacji
związkowych;

•

W przypadku wejścia w życie przepisów wydłużających okresy rozliczeniowe do 12
miesięcy, komisje zakładowe i międzyzakładowe OZZ IP są zobowiązane do nie
podpisywania porozumień wprowadzających te zmiany do zakładowych regulaminów
pracy.

