Czemu warto założyć
komisję właśnie teraz?
Boisz się o swoją pensję?
O zwolnienie? Zarażenie
wirusem w pracy? Jest jedna
rada – razem z kolegami
i koleżankami z pracy załóż
związek zawodowy! Tylko
w ten sposób zadbasz
o swoje interesy.

Wszyscy wiemy, że trwa epidemia i wszyscy
spodziewamy się kryzysu. Pytanie brzmi:
kto za niego zapłaci? Jak dotąd wszystko
wygląda na to, że będą to głównie pracownicy,
zwłaszcza ci bez reprezentacji związkowej.

Dzięki zakładowej komisji związkowej możecie:
•

•

Istnieje duże ryzyko, że także w Twoim
miejscu pracy zaczną się cięcia, zmiany czasu
pracy czy wymuszone urlopy. Być może Twój
zakład w ogóle powinien zostać zamknięty
na czas pandemii, bo jego funkcjonowanie
zagraża zdrowiu pracowników i ich rodzin.
Dzięki komisji zakładowej Ty i Twoje koleżanki
i koledzy będziecie mieć możliwość walki
o swoje prawa, godność i bezpieczeństwo!

•
•
•
•
•

negocjować z szefem porozumienie dot.
przestoju w pracy, zmiany czasu pracy, cięcia
pensji w związku z kryzysem
mieć wpływ na regulamin pracy, wynagrodzeń
i premii
wspólnie dbać o bezpieczeństwo oraz zdrowie
swoje i swoich bliskich
chronić się przed zwolnieniami
wspierać się wzajemnie w trudnej sytuacji
współdecydować o wykorzystaniu
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
założyć społeczną inspekcję pracy

Założenie komisji nie jest trudne! Komisję
Zakładową można założyć na jednym
spotkaniu i od razu kiedy poinformujecie
pracodawcę o istnieniu związku to jest
on formalnie zawiązany i nabywa prawa.
Co zrobić krok po kroku:
•

•

Przed spotkanie założycielskim –
zorientujcie się czy inni pracownicy/e
chcą założyć z tobą związek
(potrzebujecie min. 10 osób).
Z powodu ograniczonej obecnie
możliwości spotkań poza pracą –
zróbcie najpierw spotkanie online,
by porozmawiać czego chcecie i jak
chcecie to zrobić, przejdzie wspólnie
przez procedurę założenia komisji
(http://www.ozzip.pl/przystap-do-ip),
zaplanujcie dokładnie czas i miejsce
spotkania założycielskiego.
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•

Pamiętajcie, spotkanie założycielskie najlepiej
zorganizować tam, gdzie czujecie się
bardziej bezpieczni, możecie to zrobić np.
na przerwie, w szatni, na stołówce, w autobusie
pracowniczym, w palarni.

Wszystkie dokumenty i formalności znajdziecie
na stronie internetowej Inicjatywy Pracowniczej –
to niezależny, ogólnopolski związek zawodowy,
który działa w wielu sektorach, od kultury przez
transport, po produkcję czy handel.
Informacje jak założyć komisję znajdziesz
na naszej stronie:
http://www.ozzip.pl/przystap-do-ip
Jeżeli chcesz założyć komisję możesz napisać
do nas na adres e-mail wstapdoip@ozzip.pl
lub wyślij na wiadomość przez Facebooka
Inicjatywy Pracowniczej.

