IX Krajowy Zjazd Delegatów i Delegatek OZZ Inicjatywa Pracownicza – Materiał
pomocniczy do dyskusji branżowej
Podczas drugiego dnia obrad IX Zjazdu Delegatów i Delegatek OZZ Inicjatywa
Pracownicza planujemy zorganizowanie dyskusji nt. koordynacji Związku na poziomie
branżowym. Dyskusja ta ma przybrać formę pracy w grupach, do których Delegaci i
Delegatki Komisji zostaną przydzieleni i przydzielone ze względu na branżę w jakiej
działa Wasza komisja.

Wstępny podział grup wygląda następująco:

Administracja publiczna (KZ CRZL, KZ US Opole)
Edukacja (KZ GOS Gniew, Kujawsko-Pomorska Komisja sektora edukacji, KZ Gimnazjum
nr 4 w Stargardzie Szczecińskim)
Handel i usługi finansowe (KZ Aelia Polska, KMZ grupa L’Oreal, KZ Provident Polska)
Kultura (KZ Teatr Polski we Wrocławiu, KZ Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu, KŚ
Pracowników Sztuki, KZ Bunkier Sztuki Kraków, KMZ teatr Dnia Ósmego i Galeria
Arsenał, KZ POKiS)
Logistyka (KZ Amazon)
Opieka (KMZ Poznańskie Żłobki)
Przemysł Ciężki (KMZ H.C.P., KZ w Victaulic Polska)
Sektor budowlany (KMZ Operatorów Żurawi Wieżowych)
Służba zdrowia (KZ SP ZOZ Bielsko-Biała, KZ Pogotowie Ratunkowe Zielona Góra)

Komisje Środowiskowe prosimy o przeprowadzenie przed Zjazdem dyskusji nt. wyboru
grupy, w której prace włączą się Wasi Delegaci i Delegatki – prosimy o dobór ze względu
na skład waszej komisji (w jakich zawodach i zakładach pracy pracuje większość waszych
członków i członkiń) dotychczasowe kontakty z innymi komisjami oraz waszym zdaniem
najważniejsze potrzeby lokalne (jakie komisje zakładowe i międzyzakładowe działają w
waszych miastach/regionach, których walkę i działania chcecie wspierać).

Praca w grupach będzie polegała na wspólnym sformułowaniu odpowiedzi na
następujące pytania:

(1) Jakie są wspólne problemy, które łączą wasze komisje bez względu na zakład pracy?
Z czego one wynikają? (polityka władz państwowych/samorządowych? określone
regulacje prawne? model zatrudnienia w waszej branży? ) – jeśli w danej grupie jest tylko
jedna komisja, prosimy o odpowiedź na pytanie: Jakie problemy – waszym zdaniem – są
wspólne dla waszej komisji i dla innych zakładów pracy z waszej branży w waszym
mieście/województwie?

(2) Jakie działania możecie i chcecie podjąć aby więcej pracowników i pracownic z danej
branży powołało komisje IP w swoich zakładach pracy (np. opracowanie materiałów
informacyjnych dla danej branży, wspólne akcje ulotkowe pod zakładami pracy, strona
internetowa i/lub wykorzystanie mediów społecznościowych)?

(3) W jakiej formie komisje z waszej branży powinny na co dzień współpracować (np.
regularne zebrania i dyskusje, regularna wymiana informacji, wspólna publikacja
drukowana lub internetowa, wspólny budżet i odrębna osobowość prawna dla struktury
branżowej, wybranie osób zajmujących się kontaktami z innymi komisjami z branży oraz
kontaktami z osobami nieuzwiązkowionymi, ale zainteresowanymi działaniem w IP)?

(4) W jaki sposób na poziomie krajowym OZZ Inicjatywa Pracownicza powinna
skoordynować działania i struktury w poszczególnych branżach? (np. (a) powołać
odrębna strukturę umocowaną w statucie, tworzoną przez komisje z danej branży – czy
taka struktura ma mieć odrębną osobowość prawną/władze/budżet? (b) powołać grupy
robocze złożone z osób oddelegowanych przez komisje z danej branży, które mają
koordynować działania Związku w danej branży? (c) organizować konferencje
branżowe?) Kto – jaka struktura powinna odpowiadać za zrealizowanie tych działań?

