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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNYZgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego FZZ, na mocy której powołanoMiędzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy poniżej przedkładam informacjena temat akcji protestacyjnych, planowanych w dniach 11-14 września br.
w Warszawie.
CEL AKCJI PROTESTACYJNYCH:Wyrażenie niezadowolenia wobec antypracowniczej polityki rządu, a takżeprowadzenia pozorowanego dialogu społecznego w ramach Trójstronnej Komisji doSpraw Społeczno-Gospodarczych, w zakresie: zmian w prawie pracy (m.in.dotyczącego czasu pracy) i ubezpieczeń społecznych, płacy minimalnej, podniesieniawieku emerytalnego, zabezpieczenia minimum socjalnego oraz braku ustaleńwynikających z pakietu antykryzysowego.
PROGRAM MANIFESTACJI/PIKIET JEST NASTĘPUJĄCY:I. Początek protestów – 11.09. 2013 r. (środa) – pikiety pod ministerstwami i

utworzenie miasteczka przed budynkiem Sejmu RP - dzień branżowy.

Pikiety przed budynkami ministerstw, a następnie przemarsz uczestników pod GmachSejmu RP, przeprowadzony zostanie w godzinach od 12.00 do 16.00 wg następującegoplanu:
a. Ministerstwo ZdrowiaPlan manifestacji:g. 12.00 – 13.30 - zbiórka i pikieta przed budynkiem Ministerstwa Zdrowia przyul. Miodowej 15;g. 13.30 – wręczenie petycji Ministrowi Zdrowiag. 13.30 – 16.00 – przemarsz uczestników pikiety pod Gmach Sejmu RP, który nastąpiulicami: Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Plac Trzech Krzyży, WiejskaOsoba odpowiedzialna/Przewodniczący pikiety: Lucyna Dargiewicz -Przewodnicząca

OZZPIP, członek ZG FZZDojazd autokarów umożliwiony zostanie jedynie do skrzyżowania ul. Dobrejz ul. Krasickiego. Po wyjściu z autokaru uczestnicy udadzą się pod budynekMinisterstwa Zdrowia, a autokary powinny kierować się na Torwar, gdzie będziemożliwość ich zaparkowania.W miejscu pikiety postawione zostaną punkty medyczne i sanitarne. W ogłoszeniuporządkowym podczas pikiety, na wstępie, Przewodniczący Zgromadzenia przekażeinformacje na temat miejsca ulokowania ww. punktów.
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b. Ministerstwo Spraw WewnętrznychPlan manifestacji:g. 12.00 – 13.30 - zbiórka i pikieta przed budynkiem Ministerstwa SprawWewnętrznych przy ul. Rakowieckiej 2A,g. 13.30 – wręczenie petycji Ministrowi Spraw Wewnętrznychg. 13.30 – 16.00 – przemarsz uczestników pikiety pod Gmach Sejmu RP, którynastąpi ulicami: Rakowiecką w kierunku ul. Puławskiej, skręt w lewow ul. Puławską przemarsz prosto w kierunku Placu Unii Lubelskiej, ul. Szucha,Alejami Ujazdowskimi, zatrzymanie przy Ministerstwie Sprawiedliwości, dalejprzemarsz AL. Ujazdowskimi do skrzyżowania z ul. Piękną, skręt kolumny w prawoPiękną do ul. Wiejskiej 4/6/8 .Osoba odpowiedzialna/Przewodniczący pikiety: Grzegorz Nems – Przewodniczący
NSZZ Policjantów, Wiceprzewodniczący FZZDojazd autokarów umożliwiony zostanie pod budynek Ministerstwa SprawWewnętrznych. Po wyjściu uczestników z autokaru,  autokary powinny kierowaćsię na Torwar jak i ul. Gagarina, gdzie będzie możliwość ich zaparkowania.W miejscu pikiety postawione zostaną punkty medyczne i sanitarne. W ogłoszeniuporządkowym podczas pikiety, na wstępie, Przewodniczący Zgromadzeniaprzekaże informacje na temat miejsca ulokowania ww. punktów.

c. Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki MorskiejProgram:g. 12.00 – 13.30 - zbiórka i pikieta przed budynkiem Ministerstwa Transportu,Budownictwa i Gospodarki Morskiej przy ul. Chałubińskiego 4/6g. 13.30 – wręczenie petycji Ministrowig. 13.30 – 16.00 – przemarsz uczestników pikiety pod Gmach Sejmu RP, którynastąpi ulicami: Chałubińskiego, Aleje Jerozolimskie, Plac Trzech Krzyży,ul. Wiejska.Osoba odpowiedzialna z ramienia FZZ: Stanisław Stolorz – Przewodniczący
Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP, członek Prezydium FZZW miejscu pikiety postawione zostaną punkty medyczne i sanitarne. W ogłoszeniuporządkowym podczas pikiety, na wstępie, Przewodniczący Zgromadzeniaprzekaże informacje na temat miejsca ulokowania ww. punktów.

d. Pikieta pod Ministerstwem GospodarkiPlan manifestacji:g. 12.00 – 13.30 - zbiórka i pikieta przed budynkiem Ministerstwa Gospodarki przyPl. Trzech Krzyży.g. 13.30 – wręczenie petycji Ministrowig. 13.30 – 16.00 – przemarsz uczestników pikiety pod Gmach Sejmu RP, którynastąpi ulicami: Plac Trzech Krzyży, Wiejska.Osoba odpowiedzialna z ramienia FZZ - Dariusz Trzcionka- Przewodniczący PZZ
KADRA, członek Prezydium FZZ
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Dojazd autokarów umożliwiony zostanie jedynie do Al. Jerozolimskich podmuzeum Wojska Polskiego. Po wyjściu z autokaru uczestnicy udadzą się podbudynek Ministerstwa Gospodarki, a  autokary powinny kierować się na Torwar,gdzie będzie możliwość ich zaparkowania.W miejscu pikiety postawione zostaną punkty medyczne i sanitarne. W ogłoszeniuporządkowym podczas pikiety, na wstępie, Przewodniczący Zgromadzeniaprzekaże informacje na temat miejsca ulokowania ww. punktów.
e. Pikieta pod Ministerstwem Pracy i Polityki SpołecznejPlan manifestacji:g. 12.00 – 13.30 - zbiórka i pikieta przed budynkiem Ministerstwa Pracy i PolitykiSpołecznej  przy ul. Nowogrodzkiej;g. 13.30 – wręczenie petycji Ministrowig. 13.30 – 16.00 – przemarsz uczestników pikiety pod Gmach Sejmu RP, którynastąpi ulicami: Nowogrodzka, Bracka, Plac Trzech Krzyży, Wiejska.Osoba odpowiedzialna z ramienia FZZ - Krzysztof Małecki- Przewodniczący ZW FZZ

woj. wielkopolskiego, członek Prezydium FZZDojazd autokarów umożliwiony zostanie jedynie do Al. Jerozolimskich podmuzeum Wojska Polskiego. Po wyjściu z autokaru uczestnicy udadzą się podbudynek Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  autokary powinny kierować sięna Torwar, gdzie będzie możliwość ich zaparkowania.W miejscu pikiety postawione zostaną punkty medyczne i sanitarne. W ogłoszeniuporządkowym podczas pikiety  na wstępie Przewodniczący Zgromadzeniaprzekaże informacje na temat miejsca ulokowania ww. punktów.
f. Pikieta pod Ministerstwem SkarbuPlan manifestacji:g. 12.00 – 13.30 - zbiórka i pikieta przed budynkiem Ministerstwa Skarbug. 13.30 – wręczenie petycji Ministrowig. 13.30 – 16.00 – przemarsz uczestników pikiety pod Gmach Sejmu RP, którynastąpi ulicami: Krucza, Żurawia, Pl. Trzech Krzyży, WiejskaOsoba odpowiedzialna z ramienia FZZ - Roman Michalski – Przewodniczący

OZZPRC, członek ZG FZZ

Dojazd autokarów umożliwiony zostanie jedynie do Al. Jerozolimskich podmuzeum Wojska Polskiego. Po wyjściu z autokaru uczestnicy udadzą się podbudynek Ministerstwa Skarbu, a  autokary powinny kierować się na Torwar, gdziebędzie możliwość ich zaparkowania.W miejscu pikiety postawione zostaną punkty medyczne i sanitarne. W ogłoszeniuporządkowym podczas pikiety, na wstępie, Przewodniczący Zgromadzeniaprzekaże informacje na temat miejsca ulokowania ww. punktów.
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Przed budynkiem Sejmu RP w godzinach od 16.00 do 19.00 planuje się:a. wygłoszenie okolicznościowych przemówień przez Przewodniczących trzech central.b. utworzenie miasteczka związkowego, w którym w dwóch kolejnych dniach odbywaćsię będą debaty, i w którym to propagowane będą nasze postulaty.
Na potrzeby debat w miasteczku zostanie postawiona trybuna.Ponadto w miasteczku wydzielone zostaną, w osobnych namiotach, punkty:medyczny, służb porządkowych, organizacyjny i prasowy. Punkty sanitarne będądostępne między ul. Matejki a ul. WiejskąDla uczestników manifestacji, wskazanych do pełnienia dyżurów nocnych z ramieniaFZZ, zostaną postawione namioty  wyposażone w łóżka polowe, krzesła i  ławostoły.W namiocie do dyspozycji będą ciepłe napoje (kawa, herbata) oraz woda.Dla osób dyżurujących w nocy, do czwartku włącznie, przewidziano dwa ciepłeposiłki dziennie (posiłki będą wydawane na podstawie kartek – szczegóły zostanąprzekazane osobom dyżurującym bezpośrednio na miejscu). W piątek zostaniezabezpieczony posiłek, który dowieziony zostanie spoza miasteczka.
Uwaga: osoby dyżurujące w nocy zobowiązane są do zabezpieczenia dla siebie, we własnym zakresie
kocy lub śpiworów.Osoby zainteresowane pełnieniem dyżurów nocnych proszone są o kontaktbezpośrednio z pracownikiem Biura FZZ, w terminie do dnia 9 września br. (osobakontaktowa: Aneta Szydłowska kom. 603 822 778).

II. Drugi dzień (czwartek) 12.09. 2013– dzień ekspercki – poświęcony problemom
służby zdrowia i edukacji i przemysłuOd godz. 11.00 przed budynkiem Sejmu RP zaplanowano debaty, w których udział wezmąprzedstawiciele trzech central oraz zaproszeni eksperci. Debaty będą prowadzone przezosoby wskazane przez poszczególne organizacje związkowe. Każda z debat ma trwać1,5-2 godzin.Plan dnia:Od 11.00-13.00 – debata nt. edukacji prowadzona przez OPZZOd 13.00-13.45 – wystąpienia grupy młodychOd 14.00 – debata nt. zdrowia prowadzona przez Przewodniczącą OZZPIP LucynęDargiewiczOd 17.00 - debata nt. przemysłu prowadzona przez NSZZ SolidarnośćDojazd autokarów umożliwiony zostanie jedynie do Al. Jerozolimskich pod muzeum WojskaPolskiego. Po wyjściu z autokaru uczestnicy udadzą się pod budynek Sejmu RP, a  autokarypowinny kierować się na Torwar, gdzie będzie możliwość ich zaparkowania.
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III. Trzeci dzień (piątek) 13.09. 2013– dzień poświęcony problemom dialoguOd godz. 11.00  pod Sejmem zaplanowano debaty, w których udział wezmą przedstawicieletrzech central oraz zaproszeni eksperci. Debaty będą prowadzone przez osoby wskazaneprzez poszczególne organizacje związkowe. Każda z debat ma trwać 1,5-2 godzin. Tegodnia trybuna zostanie udostępniona innym organizacjom społecznym.
Plan debat:11.00-13.00 – debata obywatelska, w której poruszone zostaną problemy dialoguspołecznego i debata referendalna - Wystąpienia szefów trzech central13.00-14.00 – czas dla młodych działaczy15.00-16.00 - odsłonięcie pomnika TuskaOkoło 16.30 – mikrofon dla organizacji społecznych
Dojazd autokarów umożliwiony zostanie jedynie do Al. Jerozolimskich pod muzeum WojskaPolskiego. Po wyjściu z autokaru uczestnicy udadzą się pod budynek Sejmu RP, a  autokarypowinny kierować się na Torwar, gdzie będzie możliwość ich zaparkowania.
IV. Dzień kulminacyjny (sobota) – 14.09.2013

Miejsce zbiórki: Stadion Narodowy przy wejściu od al. Ks. J. Poniatowskiego 1.Przemarsz ulicami: al. Ks. J. Poniatowskiego 1; mostem Księcia Józefa Poniatowskiego,a następnie ulicą Aleje 3-go Maja na rondo de Gaulle’a, gdzie następuje połączeniepikietujących /co 10 minut zatrzymywana będzie przez służbę porządkową  jedna grupa ipuszczana kolejna/. Następnie przemarsz ulicami Nowym Światem, KrakowskimPrzedmieściem pod Pałac Prezydencki (tutaj wystąpienia szefów trzech central) i dalej naPlac Zamkowy (gdzie ustawiona będzie scena). Po drodze będą ustawione telebimy.Autokary podjeżdżają bezpośrednio pod Stadion Narodowy i stamtąd odjeżdżają pomanifestacji.W miejscu zbiórki, jak i na drodze przemarszu, postawione zostaną punkty medyczne isanitarne. W ogłoszeniu porządkowym podczas pikiety, na wstępie, PrzewodniczącyZgromadzenia przekaże informacje na temat miejsca ulokowania ww. punktów.
SŁUŻBA PORZĄDKOWA:Służby porządkowe podczas manifestacji/pikiet będą wyposażone w żółte kamizelkirozpoznawcze (które będą wydawane na godzinę przed manifestacją) i poruszać się będąpo zewnętrznych stronach kolumny, pilnować porządku i reagować na ewentualnezdarzenia lub powiadamiać osoby odpowiedzialne o zaistniałym zdarzeniu. W szczególnychprzypadkach osoby porządkowe powinny kontaktować się bezpośrednio zprzedstawicielami Policji (ewentualnie Straży Miejskiej), zabezpieczającymi manifestację.Szczegółowego instruktażu, co do sposobu pełnienia służby, przeprowadzą osobyodpowiedzialne za koordynację działań z ramienia FZZ.
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Do 6 września br., każda organizacja biorąca udział w manifestacji zaplanowanej na dzień14 września 2013r., zobowiązana jest przekazać na e-mail biuro@fzz.org.pl imię, nazwiskooraz telefon kontaktowy:1. osoby odpowiedzialnej za daną organizację związkową;2. osób wskazanych do służby porządkowej pomagającej w zachowaniu porządkumanifestacji w liczbie - 1 osoba na każde 50 osób (jedna osoba na autokar).Osobą odpowiedzialną za koordynację służb porządkowych jest Andrzej Jankowski kom.697 822 775.
POZOSTAŁE INFORMACJE

Na manifestację/pikiety należy zabrać flagi związkowe; wszelkie rodzaje systemówzagłuszająco-hałasujących, w tym bębny, syreny, gwizdki, wuwuzele itp.; transparenty zhasłami.Zgodnie z ustawą o zgromadzeniach, zabrania się posiadania w czasie manifestacji/pikiet:
 ładunków wybuchowych w tym petard;
 broni palnej lub narzędzi, które mogą być uznane za niebezpieczne,
 alkoholu oraz spożywania go w czasie manifestacji;

Złamanie zakazu grozi grzywną lub aresztem.Autobusy przywożące i odwożące manifestantów, powinny w momencie wjazdu do miastapołożyć (przykleić) w prawym dolnym rogu przedniej szyby – białą kartkę A4.W pikietach/manifestacjach w dniach 11-14 września 2013r. uczestniczyć będą pracownicyFZZ (wyposażeni w koszulki w kolorze jasno zielonym, z identyfikatorem z logo FZZ inapisem ORGANIZATOR) – osoby te będą udzielały wszelkich informacji na tematprzebiegu akcji. Od osób tych, w sytuacjach nagłych będzie można uzyskać pomoc.
Z poważaniem,

PRZEWODNICZĄCYFORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
Tadeusz Chwałka
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