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Dodatek B: Przyk³adowa ulotka opracowana na podstawie materia³u z dodatku A
i rozdana pod bramami Volkswagena
Pracownicy Volkswagena !!!

Kryzys w przemyle motoryzacyjnym dotkn¹³ tak¿e zak³adów Volkswagena w Poznaniu.
Du¿a czêæ z pracowników agencyjnych na prze³omie roku straci³a pracê. Dyrekcja firmy nie
ukrywa, ¿e zwolnieniami zagro¿eni s¹ te¿ zatrudnieni na czas okrelony. Czy na tym siê
skoñczy? Do tej pory, pomimo przestojów, musia³o odejæ setki osób.
Tylko zorganizowana za³oga mo¿e spowodowaæ, ¿e koszty kryzysu nie bêd¹ przerzucane
ci¹gle na pracowników. Stawiaj¹c opór zmusimy w³adze koncernu do rokowañ, ¿¹daj¹c
zachowania miejsc pracy lub odpowiednich odszkodowañ dla tych, którzy pracê trac¹.
Z pracodawcami nie mo¿na, jak to robi Solidarnoæ, negocjowaæ na kolanach. Trzeba twardo
stawiaæ warunki.
Musimy pamiêtaæ, ¿e wiadczenia dla bezrobotnych s¹ krótkie  pó³roczne, góra rok.
Tylko 15% bezrobotnych pobiera zasi³ek. Zasi³ek wynosi jedynie ok. 550 z³otych brutto.
Domagamy siê od w³adz odpowiednich dzia³añ. By³y pieni¹dze na preferencyjne traktowanie
Volkswagena, a dzi wielu z pracowników koncernu grozi bezrobocie na g³odowych zasi³kach.
Kilkutysiêczna za³oga Volkswagena to si³a, któr¹ w³adze miasta Poznania, rz¹d, ignorowaæ
nie mo¿e.
Inicjatywa Pracownicza domaga siê, aby zasi³ki przys³ugiwa³y znacznie wiêkszej iloæ
niepracuj¹cych i wynosi³y nie mniej ni¿ po³owa redniej krajowej (czyli ok. 1500 z³otych brutto).
Domagamy siê planu antykryzysowego uwzglêdniaj¹cego interesy wszystkich pracowników.
Przy³¹czcie siê do naszych ¿¹dañ i dzia³añ.

O.Z.Z. Inicjatywa Pracownicza
ul. Górecka 154, 61-424 Poznañ
e-mail: ip@post.pl, www.ozzip.pl

Inicjatywa Pracownicza 
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Id tam, gdzie toczy siê walka, rozmawiaj z ludmi,
staw czo³o ich i swoim s³abociom" (Kolinko, 2002)

W ostatnich miesi¹cach wzmog³a siê aktywnoæ naszego zwi¹zku. Wiele komisji, grup, a tak¿e
rodowisk sympatyzuj¹cych z Inicjatyw¹ Pracownicz¹ podjê³o akcje solidarnociowe
z nielegalnie zwalnianymi i szykanowanymi zwi¹zkowcami IP z Kostrzyna, Zielonej Góry,
Opola, Gdañska i Poznania. Stanêlimy w obronie poszkodowanych pracowników jak
w przypadku ³ódzkiego Hanpola czy brodnickiego Vobro. Planowane s¹ kolejne protesty.
Od momentu sformalizowania dzia³añ Inicjatywy Pracowniczej jako zwi¹zku zawodowego
(wrzesieñ 2004), zdo³alimy za³o¿yæ kilkadziesi¹t organizacji zwi¹zkowych w wiêkszych lub
mniejszych zak³adach pracy. Stoj¹c na stanowisku, ¿e jestemy zwi¹zkiem zawodowym
nieugodowym, ale twardo broni¹cym interesów pracowniczych, prawie we wszystkich tych
zak³adach stanêlimy w obliczu szykan i represji. W tym czasie nie mniej ni¿ 24-krotnie
zwalniano naszych dzia³aczy z powodu ich dzia³alnoci. I w dalszym ci¹gu wyrzuca siê ich
na bruk. W kilku przynajmniej przypadkach zdo³ano zastraszyæ ca³e komisje, które krótko po
powo³aniu, rozpad³y siê. Niektórym naszym dzia³aczom coraz trudniej znaleæ pracê, bo
w miejscowociach gdzie mieszkaj¹, s¹ znani ze swojego spo³ecznego zaanga¿owania. Po
represjach spada na nich po prostu bieda. Zdecydowanie wiêksz¹ czêæ funduszy zwi¹zek
wydaje na pomoc prawn¹. Procesy s¹dowe wlok¹ siê, a ich wyniku nie mo¿emy byæ pewni,
bowiem ca³a procedura naje¿ona jest pu³apkami, zastawianymi niejednokrotnie przez
pracodawców i wynajêtych przez nich mecenasów. Mo¿e siê np. okazaæ, ¿e pozwa³e
niew³aciwy podmiot, poniewa¿ pracodawca pos³ugiwa³ siê ró¿nymi piecz¹tkami. Szukanie
sprawiedliwoci na sali s¹dowej staje siê niejednokrotnie lep¹ uliczk¹.
Wszystkie opisane dzia³ania: ró¿nego typu akcje solidarnociowe i walka na salach
s¹dowych  s¹ nies³ychanie wa¿ne i konieczne, ale musimy pamiêtaæ, i¿ maj¹ jednak charakter
ograniczonym, defensywny. Musi siê zastanowiæ, jak od takiego poziomu mobilizacji zwi¹zku,
przejæ do akcji o charakterze ofensywnym.
Apelujemy do wszystkich orodków IP o podjêcie dzia³añ, które bêd¹ stanowi³y
uderzenie w zak³ady pracy czy obszary, gdzie zwi¹zek nie posiada jeszcze komisji. Naszym
celem jest systematyczna praca polegaj¹ca przede wszystkim na ledzeniu sytuacji,
opisywaniu jej i kolportowaniu ulotek pod zak³adami, a nastêpnie wygenerowaniu sytuacji
wymiany informacji i pogl¹dów miêdzy pracownikami, co ma z kolei prowadziæ do podjêcia
dzia³ania, a dalej, byæ mo¿e, za³o¿enia zwi¹zku, za pomoc¹ którego ³atwiej bêdzie nam siê
organizowaæ i toczyæ walkê.

Krok 1. Które zak³ady nas najbardziej interesuj¹?

Interesuj¹ nas nastêpuj¹ce zak³ady pracy: (a) Tam gdzie wiemy, ¿e trwa lub tli siê konflikt
bez wzglêdu na wielkoæ i znacznie zak³adu. Obecnie ju¿ ca³e bran¿e dotkniête s¹ konfliktem,
np. bran¿a motoryzacyjna czy stoczniowa. (b) Du¿e i symboliczne dla danego regionu zak³ady
pracy. (c) Korporacje, zw³aszcza placówki handlowe czy fast-foody o mocno ugruntowanym
logo. (d) Nie zapomnijmy o zak³adach i ca³ych miastach powiatowych, gdzie wyzysk jest
szczególnie bezwzglêdny.

Krok 2. Zdobywanie informacji

Nie chodzi o to, aby pod zak³adem kolportowaæ ogólne, abstrakcyjne ulotki, ideowo
s³uszne, ale jednoczenie ujawniaj¹ce nasz¹ ignorancjê w zakresie znajomoci sytuacji

Obecnie pracownicy produkcyjni w Volkswagenie zarabiaj¹ rednio 1600-1700 z³otych
na rêkê plus, co trzy miesi¹ce, dodatkow¹ premiê w wysokoci netto ok. 250 z³. Zarobki
pracowników bezporednio produkcyjnych w niemieckim koncernie kszta³tuj¹ siê zatem na
poziomie redniej krajowej tej grupy zatrudnionych w polskim przemyle motoryzacyjnym
(2600 brutto w 2007 roku  rednia ogólna wynosi ponad 3600 z³. brutto). Jednoczenie
warunki pracy w Volkswagenie s¹ miejscami bardzo uci¹¿liwe, pomimo tego nie uznaje siê
ich za szkodliwe nawet na odlewni, spawalni czy lakierni. Jak twierdz¹ pracownicy, latem,
w upa³y, temperatura na hali potrafi dojæ do 40 stopni Celsjusza. Bywa³o, ¿e majstrowie
i liderzy zabierali pracownikom termometry. Masowo w tym czasie zdarza³y siê omdlenia
i czêsto wzywano karetki pogotowia. Problemem s¹ te¿ wypadki przy pracy. W 2006 roku
mia³o ich byæ szczególnie du¿o i starano sobie z temu zaradziæ. Sposoby obni¿enia statystyki
by³y czêsto brutalne. Miêdzy innymi 40-letni pracownik przespawa³ sobie rêkê na wylot.
Majster go przekona³, ¿eby nie zg³asza³ wypadku, ale po powrocie do pracy ze zwolnienia
lekarskiego, rozwi¹zano z nim umowê.
Wracaj¹c do zatrudniania pracowników agencyjnych. Jeszcze wczesn¹ jesieni¹ 2008
roku dyrekcja twierdzi³a, ¿e tymczasowo zatrudnieni to ok. 900 osób. Dzi, jak donosz¹
pracownicy Volkswagena, wiêkszoæ z ich ju¿ nie pracuje. Tragiczn¹ sytuacjê zak³adów
dyrekcja stara siê ukryæ. Na prze³omie stycznia i lutego 2009 roku mia³ miejsce kilkodniowy
przestój w produkcji. Dyrekcja oficjalnie poinformowa³a prasê, ¿e wys³ano pracowników na
zaleg³e urlopy. Nie jest to ca³a prawda. Czêæ z nich musia³a skorzystaæ z urlopów za 2009
rok. Nastêpny postój jest planowany pomiêdzy 23-27 lutego. Za zgoda zwi¹zków zawodowych
(cilej NZSS Solidarnoæ) dyrekcja ma zamiar utrzymaæ miejsca pracy sta³ej za³ogi, bez
zmiany im wysokoci wynagrodzenia. Volkswagen przyznaje, ¿e aby osi¹gn¹æ ten cel musz¹
odejæ nie tylko pracownicy agencyjni, ale tak¿e kilkuset zatrudnionych na czas okrelony.
Koncern zawiera z pracownikami najpierw umowê na okres jednego roku, potem na okres
piêciu lat, a trzeci¹ na czas nieokrelony. Pracê w Volkswagenie zazwyczaj poprzedza praca
2-3 letnia w agencji pracy tymczasowej. Trudno oceniæ skalê mo¿liwych zwolnieñ, ale wraz
z pracownikami tymczasowymi osi¹gnie ona prawdopodobnie nie mniej ni¿ 2000 osób.
Cech¹ charakterystyczn¹ zatrudnionych w Volkswagenie jest to, i¿ ok. 2/3 z nich stanowi¹
pracownicy doje¿d¿aj¹cy do Volkswagena z innym ni¿ Poznañ miejscowoci, odleg³ych nawet
o 50 do 70 km (miesiêcznie pracownicy ci wydaj¹ od 150 do 200 z³otych p³ac¹c za dojazdy).
Dodatkowo ok. 1/3 za³ogi Volkswagena to pracownicy m³odzi, czêsto nie przekraczaj¹cy 30
roku ¿ycia.
W koncernie dzia³a tylko jeden zwi¹zek (NSZZ Solidarnoæ). W 2006 roku mia³ on liczyæ
blisko 4000 cz³onków, ale w wyniku akcji podjêtej jesieni¹ 2006 roku przez Inicjatywê
Pracownicz¹, Solidarnoæ zaczê³a byæ krytykowana. Czêæ pracowników wypisa³a siê ze
zwi¹zku. Obecnie jej dzia³acze twierdz¹, ¿e aby nie dosz³o do masowych zwolnieñ pracownicy
musz¹ siê zgodziæ na wstrzymanie produkcji, kryj¹c ten czas urlopem lub innym, nie zawsze
zgodnym z prawem, sposobem. Firma zatem kosztem pracowników minimalizuje straty.
Tymczasem, jak poinformowali nas pracownicy Volkswagena, ludzie s¹ przera¿eni sytuacj¹,
niedoinformowani i ci¹gle szanta¿owani utrat¹ pracy.
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jak te¿ bezrobotnych (którzy s¹ rezerwow¹ armi¹ pracy), osób wykonuj¹cych prace
opiekuñcze i domowe (bez których robotnicy nie mogliby ruszyæ do pracy), czy uczniów
i studentów (do tej pracy przygotowywanych i coraz czêciej wynajmowanych okresowo
jako pó³-darmowa si³a do prac przy zlewozwmywakach).
Inicjatywa Pracownicze pragnie oprzeæ dzia³anie jednoczenie organizuj¹c struktury
zwi¹zkowe i podejmuj¹c akcje ofensywne, takie jak opisane wy¿ej. Z jednej strony w dalszym
ci¹gu wa¿ne bêdzie dla nas uczestnictwo w demonstracjach, strajkach i pikietach, z drugiej
¿mudna, codzienna, anonimowa praca pod zak³adami pracy. Obok niez³omnej
i konsekwentnej obrony naszych cz³onków zorganizowanych w komisje zak³adowe
i miêdzyzak³adowe, zw³aszcza tych zwolnionych za dzia³alnoæ zwi¹zkow¹, bêdziemy
równolegle walczyæ o interesy szeroko rozumianej klasy pracowniczej, której wiadom¹
czêci¹ siê stajemy nie przez urodzenie czy zatrudnienie, ale zaanga¿owanie i walkê.
(opr. JU)

w przedsiêbiorstwie czy bran¿y. Najpierw musimy znaleæ pracownika (pracowników), który
zachowuj¹c anonimowoæ, zechce opisaæ nam sytuacjê w zak³adzie. Nie namawiamy tej
osoby, aby stanê³a pod zak³adem. Wykorzystujemy w ulotce informacje przez ni¹ podane
w taki sposób, aby nie ujawniæ ród³a ich pochodzenia. Informacje te powinnimy
zweryfikowaæ. Mo¿na to zrobiæ dzwoni¹c do zak³adu i dopytuj¹c siê pod ró¿nymi pozorami
o potrzebne rzeczy, albo staramy siê znaleæ jeszcze innego informatora. Przydatny bywa
internet, a zw³aszcza fora powo³ywane spontanicznie przez niektórych pracowników danych
zak³adów.
Przedmiotem tak pomylanej strategii mog¹ nie byæ pracownicy konkretnych zak³adów,
lecz odpowiednie ich rodowiska, np. bezrobotni, emigranci, uczniowie szkó³ zawodowych.
Ale zasada jest ta sama: je¿eli starasz siê zrozumieæ opór np. bezrobotnych, id do nich,
zrób wywiad, przeanalizuj informacjê, napisz i rozprowad ulotkê na temat ich walk. Obszarowo
mo¿e nie dotyczyæ to zak³adu, ale innego miejsca: osiedla, urzêdu (urzêdów) porednictwa
pracy, szko³y.

Krok 3. Kwestionariusz
Dodatek A: Przyk³adowe opracowanie dot. poznañskiego Volkswagena dokonane na
podstawie wywiadu z pracownikiem, doniesieñ prasowych i danych statystycznych.
W ostatnim czasie powa¿ne problemy prze¿ywaj¹ fabryki Volkswagena w Poznaniu.
O trudnociach pisa³a poznañska prasa ju¿ jesieni¹ ubieg³ego roku. Wówczas dyrekcja
zapewnia³a, ¿e sytuacja nie jest grona, a firmie nie gro¿¹ masowe zwolnienia. Z pocz¹tkiem
2009 roku sta³o siê jasne, ¿e kryzys powa¿nie wstrz¹sn¹³ przedsiêbiorstwem.
Dyrekcja wraz z oficjalnie dzia³aj¹cym na jego terenie zwi¹zkiem zawodowy NSZZ
Solidarnoæ, stara siê zapewniæ wzglêdn¹ stabilizacjê i zatrudnienie dla podstawowej czêci
zatrudnionej za³ogi  pracownicy agencyjni zostali ju¿ wyrzuceni za burtê, a w kolejce do
zwolnieñ oczekuj¹ zatrudnieni na czas okrelony.
W 2006 roku pracownicy agencyjni liczyli ok. 1500 osób na ponad 6500 osób
zatrudnionych na terenie poznañskich fabryk. W 2007 roku z jednej strony zapotrzebowanie
na silê robocz¹ wzros³o, a z drugiej odnotowano odp³yw pracowników tymczasowych.
Wówczas zrezygnowa³o z tej formy zatrudnienia kilkaset osób. Firma boryka³a siê z brakiem
r¹k do pracy, ale równolegle zatrudnienie przekroczy³o 6900 osób.
System zatrudniania poprzez agencja pracy tymczasowej opiera³ siê na trzech,
powi¹zanych ze sob¹, firmach, z których najwa¿niejsz¹ jest Work Service. Pracownicy byli
przerzucani miêdzy te firmy i w ten sposób omijano ograniczenia wynikaj¹ce z ustawy,
zabraniaj¹ce, aby agencja pracy tymczasowej w jednego pracodawcy u¿ytkownika (w tym
przypadku w Volkswagenie) zatrudnia³a pracownika d³u¿ej ni¿ rok.
Pod wp³ywem masowego porzucania pracy przez pracowników tymczasowych w 2007
roku, firma zdecydowa³a siê na to, aby pracownicy agencyjni mogli ³atwiej uzyskiwaæ
zatrudnienie bezporednio w koncernie. Dodatkowo wprowadzano podwy¿ki. Zaproponowano,
¿e za niedziele nadgodziny p³atne bêd¹ 200% stawki (zamiast 100%), wyp³acono jednorazow¹
premiê (przed wiêtami Bo¿ego Narodzenia w 2007 r.) w wysokoci po³owy wynagrodzenia
miesiêcznego, wreszcie do podstawy wynagrodzenia wliczono tzw. wyrównania inflacyjne.
Dodatkowo w trybie podwy¿ek indywidualnych mistrzowie mieli mo¿liwoæ podniesienia pensji
wybranym pracownikom o 90-180 z³. brutto zarówno w 2007 jak i 2008 roku.

Przed zbieraniem informacji piszemy kwestionariusz, czyli zestaw pytañ, na które
odpowiedzi nas interesuj¹. Przydatna w tym wzglêdzie bêdzie lektura Biuletynów IP, gdzie
publikowalimy trochê anonimowych wywiadów z ró¿nych zak³adów pracy (znajdziesz je na
www.ozzip.pl). Nie ma sensu zadawaæ pytania: Jak Ci siê pracuje? Musimy w³o¿yæ wiêkszy
wysi³ek w przygotowanie siê do rozmowy, przeledziæ mo¿e kilka publikacji na temat bran¿y
i specyfiki pracy w danym zak³adzie. Szukamy przejawów wyzysku, ra¿¹cego ³amania praw
pracowniczych. Pytamy o wysokoæ zarobków, pracê w nadgodzinach, wypadki przy pracy,
rodzaj zawartych umów (na czas okrelony czy nieokrelony), o relacjê miêdzy szefami
i pracownikami, miêdzy pracownikami a dzia³aczami zwi¹zkowymi itd. Lepiej jest zapisywaæ
odpowiedzi, nie nagrywaæ, bo, np. podwiadomie, pracownik-informator mo¿e mieæ opory
i obawy, ¿e nagranie dostanie siê w niepowo³ane rêce.

Krok 4. Opisujemy sytuacjê

To etap pracy zespo³owej. Zanim przygotujemy ulotkê, opisujemy sytuacjê w danym
zak³adzie pracy. Mo¿emy to zrobiæ w formie wywiadu (przyk³ady takich anonimowych
wywiadów znajdziecie w Biuletynie IP), albo w formie artyku³ów (np. http://ozzip.pl/
publicystyka/gospodarka/645-poznanski-volkswagen-i-kryzys-w-branzy- motoryzacyjnej).
Materia³ ten dyskutujemy w grupie, staramy siê go wzbogaciæ wiedz¹ z innych róde³ (artyku³y
prasowe, statystyka, osobiste dowiadczenie, lub dowiadczenie kogo z rodziny) i dopiero
na tej podstawie piszemy wspólnie ulotkê.

Krok 5. Redakcja ulotki

Ulotka powinna byæ konkretna, niezbyt d³uga, napisana prostymi zdaniami, czytelna
graficznie (nie za ma³e litery), zawieraæ najwa¿niejsze ustalenia i najcenniejsze informacje
z punktu widzenia za³ogi (np. dotycz¹ce planowanych zwolnieñ, obni¿ki pensji itd.). Jest
bardzo prawdopodobne, ¿e pracownicy te informacje znaj¹, ale mo¿emy dodaæ inne. Je¿eli
np. planowane s¹ zwolnienia grupowe, to mo¿emy dodaæ informacje, ¿e zasi³ek dla
bezrobotnych wynosi tylko 550 z³. brutto i jest przyznawany na tak krótki okres czasu, ¿e
jedynie 15% uprawnionych go pobiera. Je¿eli mamy informacje o protecie pracowników tej
samej korporacji albo tego samego sektora w innych krajach  opiszmy je.
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Inny problem: w jakim tonie napisaæ ulotkê? Jak¹ zastosowaæ retorykê? Jedna
z niemieckich grup stosuj¹cych podobn¹ taktykê a propos ulotek pisze:
 Wzywamy do podejmowania form oporu, które skutecznie zak³óc¹ lub przerw¹ proces
produkcji.
 Nie og³aszamy siê 'g³osem robotników' ani ich organizatorami.
 Nie uczestniczymy w negocjacjach, mediacjach i porozumieniach.
 Przeciwnie, chcemy unaoczniæ formy walki, jak i momenty, ukazuj¹ce podstawow¹
sprzecznoæ klasow¹ oraz rzeczywist¹ silê robotników.
 Nasz¹ rolê widzimy we wspieraniu robotników...
Na koniec oczywicie mo¿emy wezwaæ do samoobrony i organizowania siê w zwi¹zek
zawodowy i podajemy najlepiej adres internetowy Inicjatywy Pracowniczej. Unikajmy
wywiechtanych sloganów i tzw. wielkich kwantyfikatorów (zawsze, nigdy, wszyscy itd.).

Krok 6. Rozdawanie ulotek

Musimy dopytaæ siê informatora o system pracy (np. zmiany, praca w sobotê itd.), jak
i którêdy ludzie wychodz¹ z zak³adu, pieszo czy samochodami itd. Dobrze jest zrobiæ wizjê
lokaln¹. Musimy okreliæ iloæ potrzebnych osób do rozdawania. Raczej idziemy w nie mniej
ni¿ 3 osoby, ale w nie wiêcej ni¿ 14 (14 to z regu³y za du¿o). Optymalnie to 3-4 osoby na
jedn¹ bramê. Nie anga¿ujmy zbyt du¿ych si³, bêd¹ nam jeszcze potrzebne. Nie bierzmy flag
ani transparentów (wystarcz¹ zwi¹zkowe koszulki, je¿eli je mamy), nie u¿ywajmy nag³onienia.
Jedynym naszym celem jest kolporta¿ ulotek.
Musimy byæ przygotowani na interwencjê ochrony i/lub policji, czasami nawet ostr¹. Nie
mo¿emy daæ siê przestraszyæ. Inicjatywa Pracownicza podejmuj¹c akcje w takich
okolicznociach powo³uje siê na ustawê o zwi¹zkach zawodowych, która wyranie stwierdza,
¿e: W zakresie praw i interesów zbiorowych zwi¹zki zawodowe reprezentuj¹ wszystkich
pracowników, niezale¿nie od ich przynale¿noci zwi¹zkowej (art. 7) czyli mo¿na dzia³aæ
tak¿e pod innymi zak³adami pracy. Dodatkowo, zgodnie z art. 54 Konstytucji RP: Ka¿demu
zapewnia siê wolnoæ wyra¿ania pogl¹dów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
Wolnoci tej ustawa o zwi¹zkach zawodowych w ¿adnym przypadku nie ogranicza.
Dodatkowo w Polsce istnieje swoboda manifestowania, a w praktyce, w przypadku nie
wiêkszych ni¿ 14-osobowych zgromadzeñ, nie trzeba informowaæ odpowiednich w³adz
o zamiarze ich zwo³ania (zgodnie z ustaw¹ o zgromadzeniach).

Krok 7. Systematycznoæ

Jedna akcja nie ma sensu. Musimy z góry za³o¿yæ, ¿e potrzeba bêdzie wiele akcji
podobnego typu, prowadzonych przez wiele miesiêcy pod jednym zak³adem (korporacj¹).
Dlatego dana grupa IP nie powinna braæ na siebie ulotkowania pod zbyt wieloma zak³adami.
Wa¿ne jest, aby w³aciwie wybraæ  tam gdzie mamy dostêp do informatorów, gdzie trwa
konflikt, przedsiêbiorstwo lub korporacja jest du¿a lub/i dobrze znana.

Krok 8. Samoorganizacja i internet

Je¿eli czujemy siê na si³ach mo¿emy podaæ namiar na nasz¹ lokaln¹ grupê, ale byæ mo¿e
lepiej bêdzie za³o¿yæ prost¹ stronê internetow¹, na której opublikujemy nasz¹ ulotkê (ewentualnie
artyku³ na temat zak³adu) i podepniemy pod to forum, aby odwiedzaj¹cy mogli podyskutowaæ,
wymieniæ siê informacjami itd. Takie fora internetowe s¹ bardzo konkretnym ród³em dalszych
informacji o sytuacji w zak³adzie. Pozwalaj¹ tak¿e porozumieæ siê miêdzy pracownikami.

Inicjatywa Pracownicza - krok po kroku | 5 |

Krok 9. W miejscu pracy

Czasami trudno jest znaleæ konkretnego informatora, który mia³by odwagê
wspó³pracowaæ, umia³ przekazaæ to, co wie na temat zak³adu. Tak naprawdê, ka¿dy z dzia³aczy
IP mo¿e staæ siê ród³em informacji, które doprowadz¹ do podjêcia akcji, o której piszemy.
Nawet je¿eli jestemy studentami; mo¿emy nasz¹ uczelnie potraktowaæ jako zak³ad pracy
ze specyficznymi problemami dotycz¹cymi studentów, doktorantów, naukowców,
pracowników technicznych ró¿nych szczebli. Wreszcie mo¿emy siê zatrudniæ, np.
w hipermarkecie przez agencjê pracy tymczasowej. Niekiedy wystarczy dos³ownie kilka,
kilkanacie dni, aby konkretnie rozpoznaæ sytuacjê (warunek: trzeba siê wczeniej
przygotowaæ).

Krok 10. Efekty

Dowiadczenie w przeprowadzonej przez nas akcji opisanej tu od pierwszego do
dziewi¹tego kroku, jest bezcenne. Je¿eli w efekcie przeprowadzimy wywiad i analizê sytuacji
w danym zak³adzie, opublikujemy j¹ na stronie IP lub w Biuletynie zwi¹zkowym, to ju¿ jest to
konkretny efekt. Nastêpnym sukcesem jest systematyczne kolportowanie ulotek. Nie
spodziewajmy siê, ¿e przynios¹ one od razy (czy w ogóle) efekty organizacyjne. Byæ mo¿e
jednak zobaczymy, ile osób wchodzi i dyskutuje na za³o¿onym przez nas forum internetowym.
Bêdzie to statystycznym dowodem na nasz¹ skutecznoæ. Skutki czasami przychodz¹ po
wielu miesi¹cach, a nawet latach, albo nie s¹ przez nas w ogóle zauwa¿one. Nie powinno
nas to zra¿aæ i z determinacj¹ powinnimy dzia³aæ dalej, wierz¹c, ¿e prêdzej czy póniej,
iloæ przechodzi w jakoæ.

Krok 11. Za³o¿enie zwi¹zku zawodowego

Za³o¿enie zwi¹zku zawodowego nie jest dla nas celem samym w sobie. Zwi¹zek
zawodowy to tylko narzêdzie, przydatne kiedy efektywnie broni praw pracowniczych i przybli¿a
nas do zmian ustrojowych, które znios³yby system wyzysku, niesprawiedliwego podzia³u
dóbr i ekonomicznego terroru. Nie zak³adajcie struktur zwi¹zku na si³ê. B¹dcie cierpliwi.
A kiedy ju¿ organizacja zwi¹zkowa powstanie to zapewne pójdzie t¹ sam¹ trudn¹ drog¹ 
zwi¹zek narazi dzia³aczy na szykany i represje. Co wówczas robiæ, to wiemy (porady prawne
jak za³o¿yæ zwi¹zek znajdziecie na stronie www.ozzip.pl). Ostatecznie wszystkich nas nie s¹
w stanie zwolniæ, zastraszyæ i skorumpowaæ. Ale si³a zwi¹zku nie zawsze bierze siê wy³¹cznie,
czy przede wszystkim z iloci cz³onków. W jednej z dyskusji na forum lewicy.pl dotycz¹cej
dzia³añ IP, kto s³usznie zauwa¿y³: NSZZ Solidarnoæ, ani OPZZ czy Forum Zwi¹zków
Zawodowych, nie s¹ zagro¿eniem dla interesów kapita³u. Miêdzy innymi dlatego, ze wcale
nie chc¹ alternatywy dla kapitalizmu. ¯aden z tych zwi¹zków nie popiera samorz¹dnoci
pracowniczej, ani nie d¹¿y do obalenia podzia³u na szefów i podw³adnych, czy jak kto woli 
pracodawców i pracowników. W tej sytuacji pozostaj¹ ju¿ tylko mniejsze zwi¹zki (...). Czy
dlatego, ¿e nie zrzeszaj¹ setek tysiêcy, to od razu mo¿na je oskar¿yæ o umacnianie systemu?
W latach 1985-1988 opozycja antykomunistyczna w Polsce, Solidarnoci nie wy³¹czaj¹c,
by³a marginesem. Czy w zwi¹zku z tym lepiej by³o zapisaæ siê do PZPR lub OPZZ, bo te
organizacje marginesem nie by³y? To jaki ob³êd! W chwili wybuchu spo³ecznego to w³anie
dotychczas ma³e zwi¹zki mog¹ siê umasowiæ i zdecydowaæ o naszej przysz³oci. Tylko z tych
rodowisk zwi¹zkowych pochodz¹ te¿ konkretne propozycje gospodarcze i ustrojowe,
o których molochy milcz¹. Inicjatywa Pracownicza ma byæ nie g³osem jej dzia³aczy, ale
robotników i robotnic pracuj¹cych przy tamach, kasach, komputerach, na budowach itp.,

