
Wyniki Ankiety

"Protest Pracowników  Inspekcji
Weterynaryjnej"



1. Czy uważasz, że to dobry moment na rozpoczęcie akcji protestacyjnej pracowników IW?

2. Czy będziesz brał(a) udział w kolejnych działaniach w ramach akcji protestacyjnej
organizowanych przez OZZPIW lub inne organizacje wspierające tę akcję?



3. Czy w ramach akcji protestacyjnej będziesz brał(a) udział w tzw. wywieszeniu
flagi z napisem "akcja protestacyjna"

4. Czy w ramach akcji (w pracy) będziesz poruszał(a) się samochodem
oznakowanym "akcja protestacyjna" itp.?



5. Czy zdecydujesz się założyć jakieś ubrania/akcesoria (koszulka, apaszka,
kamizelka itp.) mówiące, że IW protestuje

6. Czy będziesz zachęcał(a) swoich współpracowników do wsparcia tej akcji?



7. Czy jesteś gotowy(a) przyjechać do Warszawy w ramach akcji protestacyjnej,
będącej kontynuacją wydarzenia "Wszystkie Wnioski u Premiera"?

8. Czy uważasz, że akcja protestacyjna powinna się odbyć przy udziale Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej, innych związków zawodowych bądź innych organizacji
powiązanych z IW?



10. Jaki jest twój poziom niezadowolenia z funkcjonowania IW, przyjmując, że 5 to
maksymalny poziom niezadowolenia?

11. Czy jesteś gotowy(a) podjąć bardziej radykalne kroki wzorując się na innych,
niedawno protestujących, grupach zawodowych?



12. Czy jesteś gotowy(a) poprzeć OZZPIW, jeżeli na jakimś etapie akcji
protestacyjnej, zapadnie decyzja o wejściu w spór zbiorowy?

15. Na jakim stanowisku pracujesz?



16. Czy planujesz wstąpić do OZZPIW?

20. Czy doświadczyłeś sytuacji blokady, ze strony przełożonych,
działań protestacyjnych?

Inne odpowiedzi: Jednak PLW ma odgórnie ze oni nie mogą działać, Nie, ale
usłyszałam, że składanie wniosków do premiera jest niezgodne z prawem. Jednak
PLW nie kazał wycofywać wniosków i nie miałam żadnych problemów z tego
powodu, Jestem nowym pracownikiem i jeszcze nie wiem jaki jest stosunek do akcji
protestacyjnej, Pracuje w obecnej jednostce 2 mc, ale obawiam się że działania
będą blokowane i nieprzychylne, Działania są akcyjne, nie poparte głębszą analizą
problemu, Przełożony nie motywuje do tych działań- czeka na decyzje
pracowników, Ze strony PLW wsparcie wyżej sceptycyzm. PLW zawsze się obawiają
o reakcje WLW lub GLW. Blokady nie ma ale nadziei na sukces NIEMAL też nie ma ;(
Otacza nas beznadzieja. niby nie zabraniają, ale jest to źle widziane, nie wiem bo
nigdy nie protestowaliśmy , nieoficjalne poparcie kierownika. Niby nie ma jawnego
zakazu uczestniczenia w działaniach protestacyjnych ale nikt sie nie wychyli z


