Nie będziemy żywą
tarczą antykryzysową!
Organizujmy się przeciwko zwolnieniom
i obniżkom pensji!
Wraz z epidemią koronawirusa nadciąga
największy od lat kryzys gospodarczy. Koszty
tego kryzysu rząd i pracodawcy będą chcieli
przerzucić na pracowników i pracownice.
Musimy się przed tym bronić! Jeżeli chcemy
uniknąć obniżki płac, zwolnień i dłuższej pracy
– organizujmy się i zakładajmy związki
zawodowe! Tylko działając razem pracownicy
i pracownice mają wpływ na swoje miejsce
pracy.

zawodowe mogą to powstrzymać! Pracodawcy
mogą wprowadzać te zmiany TYLKO w porozumieniu ze związkiem zawodowym w zakładzie pracy.
Tam, gdzie nie ma związku, mogą zrobić co chcą.
Jedyną szansą na zablokowanie tych zmian
w waszym miejscu pracy jest związek zawodowy!
DLATEGO tak ważne jest żeby organizować się
TERAZ! Oto co możecie zrobić:
1. Załóżcie komisję zakładową IP:
•

Nie ważne czy chodzisz do pracy czy
pracujesz „na zdalnym” – działajmy razem
w Inicjatywie Pracowniczej!
W marcu rząd wprowadził tzw. Tarczę Antykryzysową, która pozwala pracodawcom na:
•
obniżenie płac nawet o 50% maksymalnie
do poziomu płacy minimalnej;
•
łatwe wydłużanie okresów
rozliczeniowych nawet do 12 miesięcy!
•
obniżenie wymiaru czasu pracy o 20%,
wraz z obniżeniem wynagrodzeń nawet
do poziomu płacy minimalnej;
•
zwiększenie norm (obowiązków) w pracy,
Dodatkowo, poza obniżkami płac i wydłużaniem czasu pracy, wielu pracodawców zapowiada zwolnienia grupowe. Tylko związki

•

•

Zacznijcie ze sobą rozmawiać o warunkach
pracy i sytuacji firmy – podzielcie się
informacjami o tym jak obecna sytuacja
wpłynie na wasze warunki pracy, jaki jest
regulamin pracy i wynagradzania i co
pracodawca może w nim zmienić.
Uruchomcie wspólny kanał komunikacji
(najlepiej zdalnej jak np. zbiorowy czat);
zbierajcie kontakty do kolejnych osób
pracujących w waszej firmie i dołączajcie je
do tego kanału.
Znajdźcie ponad 10 osób gotowych do
założenia związku, skontaktujcie się z Komisją
Krajową Inicjatywy Pracowniczej
(wstapdoip@ozzip.pl / tel.: 530 377 534)
i załóżcie komisję zakładową IP. Instrukcję jak to
zrobić znajdziecie tu:
http://ozzip.pl/przystap-do-ip

2. Możecie także dołączyć do już istniejącej
komisji zakładowej lub międzyzakładowej
OZZ IP – jeśli jesteście w grupie mniejszej
niż 10 osób to możecie dołączyć do
istniejącej komisji międzyzakładowej
w innym miejscu (najlepiej z podobnej
branży) albo skontaktować się z komisją
zakładową Inicjatywy Pracowniczej
w zakładzie pracy, z którym współpracuje
wasza firma aby objęła ona swoim
działaniem także wasz zakład pracy.
3. Poinformujcie o tym pracodawcę, że
założyliście związek zawodowy i od teraz:
•

•

•

•

•
•

każda zmiana regulaminów pracy
i wynagradzania wymaga negocjacji
ze związkiem;
zwolnienia osób mających umowę o pracę
na czas nieokreślony wymagają konsultacji
ze związkiem;
ubieganie się o dopłaty z budżetu
w ramach „tarczy antykryzysowej”
wymaga wcześniejszego porozumienia się
ze związkiem zawodowym;
zmiany czasu pracy (system czasu pracy,
długość okresu rozliczeniowego, stawki
dodatków za pracę w porze nocnej
albo nadgodziny) wymagają negocjacji
ze związkiem zawodowym;
zwolnienia grupowe muszą być
skonsultowane ze związkiem zawodowym;
pracodawca ma obowiązek udzielić wam
wszelkich informacji, które są niezbędne
do działalności związkowej (np. o sytuacji
finansowej firmy, planowanych zmianach
w zatrudnieniu itp.)

Ogólnopolski Związek Zawodowy
Inicjatywa Pracownicza
ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
tel. 530 377 534
mail: ip@ozzip.pl
strona internetowa: www.ozzip.pl
Facebook.com/InicjatywaPracownicza/

4. Zacznijcie kontaktować się z innymi komisjami
Inicjatywy Pracowniczej z waszej branży lub
miasta, w którym działacie: wymiana wiedzy,
doświadczeń oraz pomysłów oraz wspólne
działanie pomagają skuteczniej działać!
Listę komisji IP wg branż znajdziecie tutaj:
http://ozzip.pl/kontakty-branzowe
Listę komisji IP wg województw znajdziecie tutaj:
http://ozzip.pl/kontakty-lokalne
5. Czytajcie porady prawne i informacje o sytuacji
pracowników i pracownic podczas epidemii
koronawirusa: http://ozzip.pl/koronawirus

