Wytyczne i rekomendacje dla Komisji
oraz Delegatów i Delegatek Zjazdu
Oto lista rekomendacji, które pomogą Wam dobrze się do niego przygotować:
1. Wybór Delegatów i Delegatek
Każda komisja zakładowa, międzyzakładowa i środowiskowa OZZ IP wybiera Delegatów i
Delegatki w liczbie proporcjonalnej do jej liczebności – na każde 10 rozpoczętych
członków/członkiń przypada 1 osoba. Na przykład: Komisja licząca 35 członkiń i członków ma
prawo do wyboru czterech Delegatów lub Delegatek, a Komisja licząca 12 członkiń i członków ma
prawo do wyboru dwóch Delegatek lub Delegatów. Wyżej wymienione, przykładowe Komisje
mogą wybrać też mniejszą liczbę Delegatów (np. Komisja licząca 35 osób może wybrać tylko jedną
lub dwie osoby), ale nie mogą wybrać ich więcej niż limit związany z ich liczebnością.
Delegatem lub Delegatką Komisji może być każda osoba z wyłączeniem osób pełniących funkcje w
Komisji Krajowej związku – przyjęliśmy zasadę, że Komisja Krajowa nie powinna głosować nad
własnymi projektami.
Wybór Delegatek i Delegatów musi się odbyć do 28 lutego 2013 r. na Ogólnym Zebraniu Członków
Komisji. Aby Zebranie było ważne, udział w nim musi wziąć co najmniej 50% członków i członkiń
w pierwszym terminie (uchwały zapadają wtedy większością głosów), jeżeli w pierwszym terminie
nie udało się zebrać co najmniej połowy członków i członkiń, można zorganizować Zebranie w
drugim terminie – jest ono wtedy ważne niezależnie od liczby uczestników, ale uchwały zapadają
większością 2/3 głosów.
Należy koniecznie przygotować protokół z Zebrania zawierający wykaz podjętych uchwał i
podpisany przez osobę prowadzącą Zebranie, uchwały oraz listę obecności.
2. Informacja dla Komisji Krajowej
Aby móc dobrze przygotować Zjazd, Komisja Krajowa musi otrzymać od was następujące
informacje:
a) Informację o liczebności komisji wg. stanu na dzień 31.12.2012 – stanowi ona podstawę do
ustalenia liczby Delegatów i Delegatek z danej komisji.
b) Informacja o tym ilu Delegatów/Delegatek zdecydowaliście się wybrać;
c) Skan lub kserokopię uchwały o wyborze delegatów wraz z listą obecności ze spotkania

Informacje te mogą zostać przesłane drogą elektroniczną na adres: ip@ozzip.pl lub przesłane
pocztą/dostarczone osobiście do biura Komisji Krajowej: ul. Kościelna 5, 60-538 Poznań. Komisja
Krajowa musi otrzymać dokumenty najpóźniej do 9 marca br.!
3. Organizacja Zjazdu i kwestie finansowe
Podobnie jak w latach ubiegłych, Zjazd organizowany jest w Poznaniu przez Komisję Krajową
Związku przy współpracy lokalnych komisji zakładowych i międzyzakładowych. Komisja Krajowa
ustaliła następujące zasady co do organizacji Zjazdu:
a) W Zjeździe biorą udział Delegaci i Delegatki (z prawem głosowania projektów uchwał,
zgłaszania wniosków i prezentowania opinii i stanowisk) oraz członkowie i członkinie
Komisji Krajowej (z prawem przedstawiania projektów uchwał, zgłaszania wniosków oraz
prezentowania opinii i stanowisk). W Zjeździe mogą także wziąć udział wszystkie osoby,
które
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Związku,
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członkami/członkiniami Komisji Krajowej nie przysługuje im prawo głosowania projektów
uchwał.
b) Zjazd prowadzić będzie trzyosobowe Prezydium w składzie: prowadzący (odpowiada za
porządek obrad), moderator (udziela głosu) i sekretarz (przygotowuje sprawozdanie ze
zjazdu, notuje wystąpienia i przebieg dyskusji) – osoby te zostaną wybrane spośród
uczestników i uczestniczek Zjazdu.
c) Poza Prezydium zostanie wybrana także co najmniej dwuosobowa Komisja Skrutacyjna
odpowiedzialna za liczenie głosów podczas wyboru władz Związku.
d) Zakwaterowanie i wyżywienie wszystkich uczestników i uczestniczek Zjazdu jest
finansowane z puli ogólnopolskich środków finansowych Związku, będących w dyspozycji
Komisji Krajowej. Komisja Krajowa jest odpowiedzialna za zapewnienie noclegów i
wyżywienia dla uczestników i uczestniczek Zjazdu.
e) Koszty transportu Delegatów i Delegatek są pokrywane przez Komisję, które ich wybrały,
natomiast koszty transportu członków i członkiń Komisji Krajowej - z puli ogólnopolskich
środków finansowych Związku, będących w dyspozycji Komisji Krajowej
Kontakt w sprawach organizacyjnych: international@ozzip.pl, tel. 504550857

Kontakt w sprawach merytorycznych (program, projektu uchwał): ip@ozzip.pl,tel. 501303351

4. Przygotowanie Delegatów i Delegatek do Zjazdu
Zgodnie z przyjętą ordynacją: Delegaci i Delegatki na VIII Zjeździe Krajowym Delegatek i
Delegatów reprezentują Komisję i mogą być przez wszystkich członków i członkinie danej Komisji
odwołani. Zasada ta oznacza, że Komisje są zobowiązane do wspólnej dyskusji nad projektami
uchwał oraz przygotowania własnego stanowiska w zakresie poszczególnych punktów Zjazdu.
Delegaci Delegatki są więc związani mandatem, jaki udzieli im Ogólne Zebranie Członków
Komisji i powinni na Zjeździe reprezentować stanowisko swojej Komisji. Stanowisko to powinno
w miarę możliwości być dość dokładne i szerokie – często nie wystarczy sam sprzeciw lub poparcie
dla propozycji przedstawianych przez Komisje Krajową ponieważ może się okazać że na Zjeździe
inni Delegaci/Delegatki zgłoszą alternatywne rozwiązanie tego samego problemu, warto więc
ustalić także jakie warianty rozwiązania danego problemu są dla Komisji (a tym samym dla
Delegatów/Delegatek) dopuszczalne. Np. Komisja Krajowa wnioskując o zwiększenie wysokości
składki i części składki przeznaczanej na potrzeby ogólnopolskie przedstawia także plan wydatków
w najbliższych latach. Jeżeli uważacie, że podwyżka składki jest niepotrzebna, ustalcie z jakich
wydatków ogólnopolskich należy waszym zdaniem zrezygnować (lub z jakich innych źródeł można
je sfinansować), o ile waszym zdaniem może maksymalnie wzrosnąć składka, jaka podwyżka jest
dla was do zaakceptowania a jaka w żadnym wypadku nie jest do przyjęcia etc.
5. Kandydatury do Komisji Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej
Każdy Delegat/Delegatka oraz członek/członkini obecnej Komisji Krajowej i Krajowej Komisji
Rewizyjnej może zgłosić swoją kandydaturę do Komisji Krajowej albo Krajowej Komisji
Rewizyjnej – ma on/ona także prawa zgłosić kandydaturę innej osoby, której przysługuje bierne
prawo wyborcze (czyli jest albo Delegatem/Delegatką albo członkiem/członkinią obecnej Komisji
Krajowej lub Krajowej Komisji Rewizyjnej). Postarajcie się więc przemyśleć, kto z Waszym
zdaniem mógłby pełnić jakąś funkcje w Komisji Krajowej.
6. O czym jeszcze warto pamiętać?
Na koniec ważna uwaga: Krajowy Zjazd Delegatów to nie tylko zaakceptowanie sprawozdań
Komisji Krajowej i wybór władz. Równie ważne są dyskusje i głosowania nad projektami uchwał i
stanowisk oraz dyskusja o planowanych działaniach związku. Zjazd twa praktycznie cały dzień,
ponieważ konieczne jest przedyskutowanie wszystkich zgłoszonych kwestii problemowych oraz
podjęcie decyzji, które będą nas obowiązywać przez kolejne dwa lata.

Dlatego ważne jest, aby Ci/Te Delegaci i Delegatki, którzy/które zostali/ły wybrane na Zjazd
były/byli na nim obecni/e od początku do końca i aktywnie brali/ły udział w obradach – aby to
umożliwić zapewniamy noclegi i wyżywienie, a Wasze komisje są zobowiązane do pokrycia
kosztów przejazdu. Jeżeli są jeszcze jakieś problemy, które przeszkodziłyby wam w braniu udziału
w Zjeździe do końca obrad, przekażcie informacje o tym odpowiednio wcześnie Komisji Krajowej
– być może uda nam się wspólnie je rozwiązać: np. jeżeli problemem dla Was jest opieka nad
dzieckiem, możemy wspólnie zadbać o zorganizowanie takiej opieki podczas Zjazdu; jeżeli
problemem jest konieczność stawienia się w pracy w dniu Zjazdu, Komisja Krajowa może się
zwrócić do Pracodawcy z wnioskiem o przydzielenie Wam godzin związkowych na podstawie
Ustawy o związkach zawodowych. Etc.

