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Rozwój i budowanie siły naszych 
związków 
W ciągu ostatnich pięciu lat EPSU znacznie zintensyfikowała działania w zakresie organizowania się 
pracowników i rekrutacji nowych członków związku. Wiemy, że jest to najważniejsze wyzwanie dla wszystkich 
związków zrzeszonych w federacji, które chcą wzmocnić swoje organizacje, zwiększając liczbę członków i 
działaczy. Dzięki temu nasz głos będzie więcej znaczył w naszych miejscach pracy i sektorach. Jest to klucz do 
pomnażania naszej siły, tak aby pracodawcy przestrzegali praw pracowniczych, układów zbiorowych pracy i 
zapewniali pracownikom godziwe wynagrodzenie i warunki, na jakie zasługują.

Ten krótki przewodnik omawia główne kwestie, które związki zawodowe powinny uwzględnić w strategii 
rekrutacji i organizowania się. Zamieściliśmy kilka przykładów działań podjętych przez związki zawodowe 
zrzeszone w naszej federacji z Europy Środkowo-Wschodniej, które podjęły kroki w celu opracowania i 
wdrożenia takiej strategii. 

Podejmowane w tym kierunku wysiłki, wyglądają bardzo obiecująco, a EPSU ze swej strony jest zdeterminowana, 
aby zapewnić doradztwo, wsparcie i szkolenia zrzeszonym związkom, które chcą rozpocząć lub podjąć dalsze 
kroki w pomnażaniu siły związków. Mamy w federacji doskonały zespół, który pomaga zrzeszonym związkom 
w tej pracy i cieszymy się, że będziemy mogli nawiązać bliską współpracę w tym zakresie w nadchodzących 
latach. Zachęcamy do kontaktu z nami i z niecierpliwością czekamy na więcej informacji na temat odniesionych 
przez związki sukcesów. 

Dziękuję Gregowi Thomsonowi, byłemu szefowi ds. strategii rozwoju związku w UNISON w Wielkiej Brytanii, za 
jego wkład w ten przewodnik i za pomoc w naszej pracy w zakresie organizowania się pracowników i rekrutacji. 
Kieruję podziękowania do związków zrzeszonych za przytoczone przykłady oraz do naszego zespołu za 
wsparcie.

Tak wiec, chodźmy tworzyć silne związki organizując pracowników i rekrutując 
nowych członków związku aby wzmocnić głos i siłę pracowników służb 
publicznych.

Jan Willem Goudriaan
Sekretarz generalny EPSU
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Silny związek 
– korzyści dla 
członków 
Związkom zawodowym zrzeszonym w EPSU w całej Europie 
regularnie udaje się wywalczyć lepsze płace i warunki pracy 
dla tysięcy pracowników służb publicznych. Zapewniają one 
również ochronę i wsparcie w wielu problemach, nie tylko w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednak większość 
związków zawodowych działa w trudnych warunkach, i tylko te 
z rosnącą liczbą aktywnie działających członków są w najlepszej 
sytuacji, aby zaspokajać potrzeby swoich członków.  

Chociaż związki zawodowe zrzeszone w EPSU rekrutują setki 
tysięcy nowych członków każdego roku, jednak nie gwarantuje 
to zwiększenia siły związkowej. Nie chodzi tylko o to, aby 
liczba nowych członków była większa niż odchodzących, ale o 
aktywne członkostwo, o ludzi, których można zmobilizować w 
chwilach, gdy trzeba wzmocnić siłę oddziaływania związku w 
prowadzonych przez niego kampaniach i negocjacjach.

W wielu krajach liczba osób zrzeszonych w związkach 
zawodowych nie zmienia się lub maleje, podczas gdy średnia 
wieku członków stale wzrasta, ponieważ rekrutacja młodszych 
pracowników pozostaje na niezmienionym poziomie lub maleje. 
Wszystkie związki zawodowe muszą działać, zanim będzie za 
późno i zmobilizować zarówno swoich członków, jak i posiadane 
zasoby, jednak dla niektórych sytuacja jest krytyczna.

Aby odwrócić tendencję spadkową w zakresie członkostwa, 
związki muszą opracować nowe strategie i taktyki. 
Organizowanie się oznacza aktywizowanie i rekrutację większej 
liczby członków, tak aby związek mógł wywierać nacisk i 
wpływać w imieniu swoich członków na sytuację w miejscu 
pracy.

Może się to wiązać z koncentracją na nowych obszarach 
rekrutacji w miarę rozwoju usług publicznych, zwłaszcza tam, 
gdzie są one coraz częściej świadczone przez firmy prywatne i 
organizacje non-profit. 

Niniejszy krótki przewodnik określa działania, jakie należy 
podjąć, aby wzmocnić związek, tak aby był zdolny do rekrutacji 
nowych członków. Omówimy krótko dwa najważniejsze 
elementy: opracowanie strategii organizowania się pracowników 
i wykorzystywanie technik organizowania się.

Od kampanii lokalnej do 
strategii krajowej – związek 
z sektora ochrony zdrowia 
(Republika Czeska)

Jan Szusta pracował na Oddziale 
Intensywnej Terapii (OIT) w szpitalu 
w Czeskich Budziejowicach. Po 
szkoleniach przeprowadzonych 
przez EPSU i ETUI rozpoczął 
rekrutację pracowników do związku, 
najpierw docierając do bliskich 
współpracowników, a następnie 
stopniowo do innych pracowników 
OIT. Do związku dołączyło ponad 
70 osób, wykorzystał on także 
kontakty na innych oddziałach w 
celu dalszego zwiększenia liczby 
członków. Jan wyjaśnia: „W ciągu 
pierwszych dwóch lat po objęciu 
stanowiska przewodniczącego 
związku przyjąłem proaktywne 
podejście do rekrutacji i wyraźnie 
preferowałem kontakty osobiste.  
W maju 2017 r, przestałem 
wypełniać obowiązki zawodowe w 
szpitalu i zacząłem pracować jako 
przewodniczący związku w pełnym 
wymiarze czasu pracy. Korzystamy 
teraz z faktu, że inni działacze w 
miejscu pracy prowadzą kampanię 
i nadal wzmacniają związek”. 
Od 2015 r. liczba członków stale 
wzrastała z 200 do 600 do 2020 r., 
przy czym co czwarty pracownik jest 
członkiem związku. Jan jest teraz 
odpowiedzialny za rozwój związku 
na szczeblu krajowym i stara się 
wprowadzić te metody w innych 
lokalnych związkach.
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Najważniejsza jest strategia – 
związek z sektora opieki nad 
dziećmi (Chorwacja) 

Organizowanie imprez publicznych, 
wieców i protestów z wyraźnie 
określonymi żądaniami to świetny 
sposób na rekrutację członków 
i działaczy związkowych. Był to 
najważniejszy punkt w strategii 
związku SOMK reprezentującego 
sektory opieki nad dziećmi, mediów 
i kultury. Związek założony w 2010 
r. przez 13 osób liczy obecnie 
ponad 2 700 członków pracujących 
głównie w placówkach opieki 
nad dziećmi, w których stanowią 
25-30% całej siły roboczej. 
Podczas publicznych zgromadzeń 
omawiano najważniejsze, wcześniej 
nieporuszane problemy, z którymi 
borykają się pracownicy placówek 
opieki nad dziećmi.  Pracownicy 
docenili to i do związku zaczęło 
dzwonić coraz więcej osób, które 
chciały się przyłączyć. SOMK 
zareagował, jeżdżąc po kraju 
i tworząc nowe oddziały. Ten 
szybki wzrost liczby członków 
umożliwił im wpływanie na politykę 
państwa w sektorze opieki nad 
dziećmi. Wyraźne wymagania 
odzwierciedlające rzeczywiste 
problemy pracowników, praca 
w terenie, publiczne spotkania i 
działania następcze z pracownikami 
– to wszystko elementy recepty 
SOMK na odniesienie sukcesu.

Opracowanie 
odpowiedniej 
strategii
Strategia organizowania się polega na zapewnieniu, że kwestia 
rekrutacji nowych członków jest traktowana priorytetowo w 
całym związku oraz że wysiłki i zasoby są ukierunkowane tam, 
gdzie przyniosą największe efekty.

Członkowie i działacze związków zawodowych stoją przed wie-
loma wyzwaniami w miejscu pracy, dlatego też zawsze istnieje 
niebezpieczeństwo, że rozwój związku będzie spychany na 
dalszy plan.  Może być on traktowany priorytetowo tylko wtedy, 
gdy działacze i członkowie zrozumieją, że skuteczne organizo-
wanie się pracowników czyni związek silniejszym.  Wymaga to 
zarówno wyraźnego wsparcia w ramach polityki prowadzonej 
przez związek, jak i upowszechniania poprzez kształcenie.

Działania:

1. Uzgodnienie polityki związku, w której priorytetem bę-
dzie rozwój związku na każdym szczeblu organizacji, od 
zjazdu krajowego po zebrania branżowe.

2. Zapewnienie, aby programy edukacyjne i szkoleniowe dla 
członków, działaczy i pracowników podkreślały i wyja-
śniały znaczenie rozwoju związku.
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Znaczenie gromadzenia i 
analizy danych – związek 
zawodowy z sektora ochrony 
zdrowia (Mołdawia)

Aktualne informacje na temat 
członkostwa w związkach 
zawodowych są kluczowe dla 
skutecznej rekrutacji i organizowania 
się. Związek zawodowy z sektora 
ochrony zdrowia Sanatatea z 
Mołdawii jest dobrym przykładem 
związku dysponującego właściwie 
działającą bazą danych. Konfederacja 
Związków Zawodowych CNSM 
korzysta z dobrze rozwiniętego 
systemu corocznego zbierania 
danych, a Sanatatea, jako członek 
konfederacji, ma obowiązek 
zbierania danych dotyczących liczby 
członków (w tym płci i wieku) oraz 
liczby związków lokalnych.  Ponadto 
analizuje informacje dotyczące 
zmian poziomu zatrudnienia, 
ogólnego zatrudnienia w sektorze 
oraz zatrudniania młodych 
pracowników itp. Związek gromadzi 
również informacje na temat 
takich kwestii, jak osiągnięcia, 
problemy i rozwiązania. Wszystkie 
one są następnie publikowane w 
sprawozdaniu rocznym i pomagają 
związkowi w planowaniu i realizacji 
strategii organizowania się. 

Ogromne 
znaczenie danych 
– opracowanie 
”mapy”
Skuteczna strategia organizowania się wymaga poznania 
mocnych i słabych stron związku, wraz z opartą na dowodach 
oceną tego, gdzie istnieje największy potencjał wzrostu. 

Istotne jest, aby związek wiedział, ilu ma członków i działaczy, 
a także gdzie oni pracują. Musi również mieć wiedzę o 
potencjalnych nowych członkach – gromadzić dane  oraz 
oceniać trendy w zatrudnianiu aby poznać, gdzie zasoby 
siły roboczej będą prawdopodobnie wzrastać. Oznacza to 
zrozumienie konkretnych, zachodzących w tym zakresie zmian, 
na które może wpływać wiele czynników, takich jak cyfryzacja, 
prywatyzacja i starzenie się społeczeństwa.

Działania:

1. Związek powinien dysponować przeglądem rozwoju 
sytuacji w zakresie zatrudnienia na poziomie krajowym 
i lokalnym, tak aby mógł łatwo zidentyfikować szanse i 
zagrożenia w dłuższym okresie czasu.

2. Należy zgromadzić dane i wykonywać plany – „mapy” 
zakładów pracy oraz sektora (sektorów) w których są 
nasi obecni i potencjalni członkowie. Te plany maja na 
celu pokazać  mocne i słabe strony związku oraz określić, 
gdzie można najlepiej wykorzystać zasoby organizacyjne. 
Można to zrobić na poziomach krajowym, sektorowym i 
lokalnym.

3. Skuteczny system rejestracji członków powinien 
obejmować takie dane, jak: wykonywana praca, miejsce 
pracy, pracodawca i wysokość wynagrodzenia, a także 
dane osobowe, takie jak: wiek, płeć oraz informacje 
kontaktowe, a także dane związkowe, takie jak nazwa 
organizacji związkowej (której dana osoba jest członkiem)  
i ewentualne stanowisko 

4. Związek musi być w stanie odpowiedzieć na 
najważniejsze pytania, w tym: czy rekrutuje więcej 
członków niż ich traci? Gdzie dołącza do związku 
większość nowych członków? Gdzie i dlaczego 
członkowie odchodzą? Gdzie i dlaczego dołączają młodzi 
członkowie? Gdzie jest największy potencjał wzrostu?



7

Silny związek – korzyści dla członków 

Kształcenie i wspie-
ranie działaczy zwi-
ząkowych
Związki zawodowe muszą stać się bardziej sprawne i nauczyć się 
zmieniać, aby sprostać nowym wyzwaniom, a decyzje strate-
giczne muszą być oparte na solidnie przeprowadzonym wywia-
dzie.

Badania i ukierunkowywanie działań są użyteczne tylko wtedy, 
gdy organizacja posiada zasoby konieczne do działań na rzecz 
rozwoju związku.  Najcenniejszymi zasobami, jakimi dysponuje 
związek, są ludzie, czyli członkowie – działacze i pracownicy.  
Kształcenie i szkolenia mają zasadnicze znaczenie dla zapewnie-
nia, że wszyscy oni zrozumieją konieczność rozwoju związku, nie 
tylko jako sztuka dla sztuki, ale w celu realizacji polityki związku 
określonej przez członków.  

Mówienie, że rozwój związku jest ważny nie wystarczy. Jaka 
działalność jest ceniona i wynagradzana? Gdzie jest zaangażo-
wanych najwięcej środków? W większości związków zawodo-
wych priorytetem są negocjacje i właśnie to jest nagradzanie i o 
tym się mówi. Zasadniczy związek pomiędzy rozwojem związku 
a możliwością wynegocjowania dobrego układu dla członków 
często znika z pola widzenia.

Działania:

1. W czasie kształcenia i szkoleń prowadzonych przez 
związek trzeba na każdym poziomie podkreślać kluczo-
wą rolę, jaką rozwój związku odgrywa w umacnianiu 
organizacji i zapewnieniu, że może on wynegocjować 
dobre porozumienia dla członków i walczyć o uczciwe 
traktowanie w miejscu pracy.  

2. Rozwój związku musi być uznawany i nagradzany na 
każdym szczeblu związkowym.

3. Sukcesy w zakresie rozwoju związku powinny być 
nagłaśniane wewnętrznie w ramach własnej reklamy 
związku.

Działalność w zakresie rozwoju związku powinna być proce-
sem ciągłego uczenia się całej organizacji. Wszystkie strategie i 
kampanie w tym zakresie powinny podlegać rygorystycznemu 
przeglądowi. To, co się sprawdza, a co nie, powinno być jasno 
określone, tak aby można było ulepszyć strategie i kampanie 
oraz wyciągać wnioski na przyszłość.

Szkolenia, treningi i kształcenie 
– Solidarność (Polska)

Kształcenie i szkolenia w zakresie roz-
woju związku są w NSZZ Solidarność 
priorytetem od ponad 20 lat. Dzia-
łania edukacyjne odbywają się na 
poziomie regionalnym i branżowym 
– tu szkolą się działacze Sekretaria-
tu Pracowników Służby Publicznej. 
Została nawiązana ścisła współpraca 
pomiędzy regionalnymi oddziałami 
ds. szkoleń i rozwoju związku. Krajo-
wy Związek Zawodowy Pracowników 
Policji skorzystał z tej współpracy 
w zakresie szkoleń prowadzonych 
przez zespól ds. rozwoju związku, 
ponieważ pomogło mu to zwiększyć 
liczbę członków z 10 do ponad 300 
w ciągu zaledwie kilku lat. Ale to 
dopiero początek, jak powiedział 
jeden z regionalnych organizatorów 
z regionu Gdańskiego: „nie wystarczy 
pomóc pracownikom zorganizować 
się i założyć związek zawodowy w 
firmie/instytucji, w której dotąd nie 
było związku i przejść do zakładania 
innego. To długoterminowe zobo-
wiązanie – trzeba wspierać ich przez 
kilka miesięcy, aż staną się silniejsi”.  
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Związek rekrutujący nowych 
członków i jego kampanie – 
związek z sektora administracji 
publicznej (Rumunia)

Związek zawodowy Columna 
reprezentujący pracowników 
administracji publicznej opracował 
strategię rekrutacji i organizowania 
się, w którą zaangażowani są 
wszyscy pracownicy federacji w 
liczbie pięciu. Gromadzą oni dane i 
określają prawidłowości dotyczące 
potencjalnych członków, a także 
odwiedzają miasta, w których związek 
nie ma członków. Ostatnio związek 
przeprowadził dwie kampanie. Pierwsza 
została przeprowadzona na poziomie 
regionalnym i polegała na poszukiwaniu 
niezależnych związków, aby spróbować 
przekonać ich do przystąpienia do 
federacji. W przypadku przyłączenia się 
zespół ds. rozwoju związku federacji 
pomaga nowemu, zrzeszonemu 
związkowi rozwinąć się tak, jak to miało 
miejsce w mieście Arad, w którym mały, 
niezależny związek lokalny dołączył 
do federacji i w ciągu zaledwie kilku 
miesięcy liczba jego członków zwiększyła 
się ze 150 do 450. Alternatywnie związek 
zawodowy szuka za pośrednictwem 
samorządu lokalnego głównej grupy 
pracowników, aby stworzyć organizację 
związkową od podstaw. Druga kampania 
koncentrowała się na pracownikach 
pomocy społecznej w Bukareszcie 
(w sektorze nr 2), w którym nie było 
żadnych członków, jednak Federacji 
udało się utworzyć kilka lokalnych, 
obecnie rozrastających się, związków 
zawodowych. 

Działania:

1. Należy jasno określić, kto ponosi odpowiedzialność za 
regularny przegląd powodzenia strategii i kampanii 
dotyczących organizowania się.

2. Analiza strategii i kampanii powinna być oparta na 
dowodach. Oznacza to sporządzanie regularnych 
sprawozdań dotyczących ogólnej liczby nowo przyję-
tych członków i działaczy oraz liczby członków opusz-
czających związek. Innymi słowy, czy związek rozrasta 
się, a jeśli tak, to gdzie i jak odnosi się to do strategii i 
kampanii w zakresie rozwoju związku.

3. Wnioski wyciągnięte z tego procesu muszą być szybko 
podawane do wiadomości.

Przykłady:

Jeden ze zrzeszonych w EPSU związków przyjrzał się kra-
jowym trendom demograficznym i w zakresie zatrudnie-
nia i na tej podstawie zidentyfikował wzrost liczby osób 
zatrudnionych w opiece społecznej. Większość z tych 
pracowników stanowiły kobiety zatrudnione w sektorze 
prywatnym. Tendencje w zakresie członkostwa zaczęły 
odzwierciedlać te zmiany. Dzięki zmianie priorytetów i 
skierowanie środków do tej grupy celowej, związek mógł 
osiągnąć znaczne korzyści polegające na wzroście liczby 
członków.

Na poziomie lokalnym (firmy) chodzi o to, by zrozumieć 
potrzeby pracowników, a nie zakładać, że związek wie 
najlepiej lub że chodzi tylko o lepszą płacę. W jednym 
przypadku związkowi udało się zwerbować grupę pra-
cowników migrujących zatrudnionych jako sprzątacze 
uliczni, ponieważ wsłuchał się w ich potrzeby dotyczące 
nauki języka angielskiego. W innym przypadku kampania 
organizowania się (rozwoju) prowadzona przez związek 
zawodowy w szpitalu zrodziła się w związku z tym, że 
związek zajął się zaspokojeniem podstawowych potrzeb 
personelu w zakresie dostaw papieru toaletowego i 
odzieży roboczej. 

Organizowanie się może pomóc zmobilizować członków wokół 
konkretnej kampanii, ale powinno być również częścią codzien-
nej działalności związku. 

Nauka wyciągnięta z tego, co dzieje się gdzie indziej, może być 
użyteczna, ale nigdy nie będzie stanowić całej odpowiedzi. Każ-
dy związek musi określić to, co działa w jego przypadku, i uznać, 
że skutecznych może być wiele różnych podejść. 
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Co może zrobić 
związek
Zasadniczo pracownik decyduje się na przystąpienie do związku 
zawodowego, jeśli uważa, że leży to w jego interesie.  Kiedy pra-
cownicy zapisują się do związku, nie kupują dóbr materialnych, 
takich jak artykuły spożywcze, ani określonej usługi umownej, 
takiej jak ubezpieczenie, chociaż są dowody na to, że wielu pra-
cowników myśli o członkostwie w związku, jak o polisie ubezpie-
czeniowej. Niektórzy mówią, że lepszą analogią jest członkostwo 
w siłowni. Innymi słowy członkostwo w związku działa tylko 
wtedy, gdy korzysta się z niego poprzez uczestnictwo. 

Prawie każdy chce być sprawiedliwie traktowany w pracy. 
Oznacza to, że pracownicy nie chcą być dyskryminowani, 
doświadczać uprzedzeń lub nękania ze strony menedżera lub 
pracodawcy. Związki zawodowe mogą poszczycić się tym, że 
walczą o uczciwe traktowanie w miejscu pracy. Może to być 
ważną zachętą dla pracowników do wstępowania do związków 
zawodowych i bycia ich aktywnymi członkami. Jednak pracow-
nicy muszą widzieć, że związek jest zaangażowany w walkę o 
sprawiedliwości i zrozumieć, że związek może ją wywalczyć w 
miejscu pracy tylko wtedy, gdy ma ich aktywne wsparcie. 

Zasadniczą kwestią jest to, że członkostwo w związku wymaga 
zaufania. Ufności, że będąc członkiem związku zawodowego, 
pracownik odniesie określone korzyści. Zaufania, że związek 
będzie wspierał interesy pracowników. I wiary, że w trudnych 
czasach związek będzie im pomagał. Większość pracowników 
najbardziej ufa kolegom z pracy, a więc im więcej działaczy 
związkowych w miejscu pracy, tym bardziej prawdopodobne 
jest, że inni pracownicy do niego dołączą. I są oni bardziej skłon-
ni zaufać organizacji, która mówi o sprawach, które mają dla nich 
znaczenie, nie tylko o wynagrodzeniu, ale o równości i sprawie-
dliwym traktowaniu w miejscu pracy.

Działania:

1. Zachęcanie członków i działaczy do promowania związ-
ku w swoim miejscu pracy jest jednym z najbardziej 
efektywnych sposobów organizowania się pracowni-
ków.

2. Działalność w miejscu pracy, tak aby pracownicy wi-
dzieli, że związek zawodowy działa w ich imieniu, jest 
ważną częścią rozwoju związku.

3. Pracownicy mają skłonność do ufania innym pracowni-
kom, którzy są tacy, jak oni. Więc czasami mówi się, że 
rekrutowani członkowie są tacy, jak obecni członkowie.  

Budowanie zaufania – związek 
w sektorze ochrony zdrowia 
(Republika Czeska)

Miroslav Vacha, wiceprzewodniczący 
Związku Zawodowego Służb 
Ratownictwa Medycznego, wyjaśnia, 
jak prowadził rekrutację i działania w 
zakresie organizowania się związku. 
„Zacząłem w komisji związków 
zawodowych na szczeblu lokalnym 
w 2016 r. – pełen energii, entuzjazmu 
i chęci wprowadzania zmian, a także 
stworzenia silniejszego i większego 
związku. Po kilku latach udało mi 
się zwiększyć liczbę członków o 
około 60% dzięki zdobywaniu 
zaufania poprzez osobiste rozmowy 
i budowanie relacji z pracownikami. 
Nigdy na nich nie naciskam. 
Wyjaśniam im tylko korzyści płynące 
z członkostwa w związku. Co 
mogą zyskać. A jeśli nie są częścią 
związku zawodowego, co tracą.  
Źródła sukcesu związku w zakresie 
organizowania się są następujące: 

• aktywni, zmotywowani 
członkowie komisji związku 
zawodowego; 

• dobre relacje z kolegami z pracy i 
zdobywanie ich zaufania; 

• jasne wyjaśnianie, czym jest 
związek zawodowy i dlaczego 
ważne jest, aby być jego częścią 
oraz 

• dawanie pracownikom będącym 
częścią silnej związkowej rodziny 
poczucia bezpieczeństwa i 
ochrony.”
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Jeśli związek chce pozyskać więcej młodych członków, 
to powinien zaangażować w proces rekrutacji obecnych 
młodych członków związku.   Kobiety często stanowią 
dużą część siły roboczej sektora publicznego. Istotne 
jest, aby coraz więcej kobiet zachęcić do aktywności w 
związku.

4. Rozwój związku zależy od rozmów prowadzonych w 
miejscu pracy, w czasie których rekrutujący nowych 
członków nie przemawiają do pracowników, ale wsłu-
chują się w ich troski.

5. Ważne jest, aby pracownicy – zarówno członkowie, jak 
i osoby niebędące członkami – byli świadomi tego, co 
związek dla nich osiągnął. Sukcesy związku zawodowe-
go powinny być szeroko nagłaśniane.

EPSU zapewnia doradztwo, wsparcie i szkolenia dla związ-
ków zrzeszonych, które chcą rozwijać strategie i techniki 
organizowania się pracowników i rekrutacji nowych człon-
ków. Zachęca do zacieśniania więzi między związkami zrze-
szonymi w federacji dzięki sieci umożliwiającej wymianę 
informacji dotyczących kampanii rekrutacyjnych  i innych 
inicjatyw mających na celu rozwój związku  i utrzymanie 
członków oraz budowanie aktywnych organizacji w miejscu 
pracy. Dalsze informacje i najnowsze wiadomości można 
znaleźć tutaj.

Skupienie się na członkiniach i 
działaczach – związek z sektora 
transportowego (Rumunia)

Od czasu utworzenia komisji 
ds. kobiet w 2017 r. związek ATU 
zrobił wiele, aby zachęcić kobiety 
do przyłączania się do związku i 
podjęcia w nim działalności. Komisja 
zbadała wpływ cyfryzacji na pracę, 
przeprowadziła kampanię na rzecz 
większej liczby placówek opieki 
nad dziećmi, podjęła inicjatywy 
dotyczące przemocy uwarunkowanej 
płcią, wspierała działania podczas 
Międzynarodowego Dnia Kobiet oraz 
zapewniła szkolenia pozwalające 
kobietom rozwijać się w zakresie 
ról pełnionych przez nie zarówno 
w przedsiębiorstwach, jak i w 
związkach zawodowych. ATU 
podkreśla znaczenie zwiększania 
zaufania kobiet do swoich zdolności 
i wykazywania większej odwagi 
w angażowaniu się w działalność 
związkową. Mówi Luminita Smeu, 
przewodnicząca organizacji kobiecej: 
„Pracując w zespole, robimy 
wszystko, co jest możliwe, aby 
kobiety były bardziej zaangażowane 
i wywierały większy wpływ na 
działania związków zawodowych”. 

https://www.epsu.org/search?f%5B0%5D=policies%3A303
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Wytrwałość w organizowaniu 
się w ramach prywatnej opieki 
zdrowotnej – związek z sektora 
ochrony zdrowia (Bośnia i 
Hercegowina)

Pracownicy w klinikach dializ 
Fresenius wielokrotnie próbowali 
założyć związek zawodowy. 
Byli oni niezadowoleni z firmy 
i podejmowanych przez nią 
decyzji, jednak stanęli również 
w obliczu silnej presji ze strony 
kierownictwa i gróźb zwolnień. Gdy 
kierownictwo obniżyło pensje i inne 
świadczenia, pracownicy mieli już 
dość i postanowili założyć związek 
zawodowy. Wsparcie ze strony 
Związku Zawodowego Ochrony 
Zdrowia i Opieki Społecznej miało 
decydujące znaczenie. Przez kilka lat 
przewodniczący związku utrzymywał 
kontakt z pracownikami i wspierał 
ich we wcześniejszych kampaniach 
w organizowaniu się. Tym razem 
sprawił, że pracownicy z dwóch klinik 
założyli związek. Członkowie związku 
odwiedzili następnie wszystkie kliniki 
Fresenius i obecnie związek zrzesza 
ponad 150 członków z łącznej liczby 
220 pracowników. Zwalczanie cięć 
płac i ograniczeń w warunkach 
pracy w sektorze prywatnym oraz 
utrzymywanie długotrwałego 
kontaktu z pracownikami miało 
w tym przypadku zasadnicze 
znaczenie. 

Mobilizowanie członków i 
osób niebędących członkami – 
związek z sektora administracji 
publicznej (Bułgaria)

W listopadzie 2019 r. Związek PK 
Admin rozpoczął serię kampanii i 
protestów, które doprowadziły do 
akcji strajkowej w rządowej Agencji 
Ochrony Socjalnej.  Działacze 
związku chcieli zaangażować jak 
największą liczbę pracowników, więc 
nawiązali kontakt również z osobami 
niebędącymi jego członkami 
poprzez stronę na Facebooku 
otwartą specjalnie dla pracowników 
tej agencji. Wielu pracowników 
niebędących członkami 
zaangażowało się w akcję strajkową, 
dołączyło do strony FB i poparło 
żądania związku, a niektórzy z nich 
również przystąpili do związku.



EPSU to Europejska Federacja Związków Służb Publicznych. Jest 
to największa federacja EKZZ, zrzeszająca 8 milionów pracowników 
służb publicznych z ponad 250 związków zawodowych w całej 
Europie. EPSU organizuje pracowników w sektorach energii, wody 
i odpadów, opieki zdrowotnej i społecznej oraz władz lokalnych, 
regionalnych i centralnych we wszystkich krajach europejskich, w tym 
we Wschodnim Sąsiedztwie UE. Jest uznaną regionalną organizacją 
Public Services International (PSI).

www.epsu.org

http://www.epsu.org

