Propozycje zmian statutowych
PROJEKT UCHWAŁY NR 7
Uchwała
VIII Krajowego Zjazdu Delegatek i Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
„Inicjatywa Pracownicza” nr …. z dn. 16 marca 2013 r. ws. powołania Federacji
Wojewódzkich i Branżowych
W celu koordynacji działań związku na poziomie terytorialnym i branżowym, tworzy się
odpowiednio: Federacje Wojewódzkie i Federacje Branżowe oraz dokonuje następujących
zmian w Statucie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza:
§1
par. 2 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: Związek tworzy struktury terytorialne, branżowe oraz
zakładowe i środowiskowe: Federacje Wojewódzkie, Federacje Branżowe, komisje
zakładowe, komisje międzyzakładowe, komisje środowiskowe oraz koła związkowe mogące
posiadać osobowość prawną, które skupiają w swych szeregach pracowników różnych
zakładów pracy i branż.
§2
Par. 4 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: Związek nie odpowiada za zobowiązania Federacji
Wojewódzkich, Federacji Branżowych oraz komisji zakładowych i międzyzakładowych
Związku prowadzących działalność gospodarczą.
§3
Par. 15 otrzymuje brzmienie:
Władzami Związku są:
1. ogólnozwiązkowe:
a) Krajowy Zjazd Delegatów i Delegatek Związku,
b) Komisja Krajowa Związku,
c) Krajowa Komisja Rewizyjna,
2.wojewódzkie:

a)Wojewódzki Zjazd Delegatów i Delegatek
b)Komisja Wojewódzka
b) Wojewódzka Komisja Rewizyjna
3.branżowe:
a) Zjazd Delegatów i Delegatek Federacji Branżowej
b)Komisja Koordynacyjna Federacji Branżowej
c) Komisja Rewizyjna Federacji Branżowej
4.podstawowe - międzyzakładowe, zakładowe, środowiskowe i koła związkowe:
a) Ogólne Zebranie Członków i Członkiń (delegatów i delegatek) Komisji albo Koła
b) Prezydium Komisji Zakładowej, Międzyzakładowej, Środowiskowej albo Koła Związkowego,
wybrane spośród Ogólnego Zebrania Członków i Członkiń Komisji albo Koła
c) Komisja Rewizyjna, wybrana spośród Ogólnego Zebrania Członków i Członkiń Komisji albo
Koła.
§4
W Par. 27 dodaje się pkt. 5 w brzmieniu:
Zakazane jest łączenie funkcji członka lub członkini Komisji Krajowej i Krajowej Komisji
Rewizyjnej z funkcją członka lub członkini Komisji Wojewódzkiej oraz Komisji Koordynacyjnej
Federacji Branżowej a także Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej i Komisji Rewizyjnej Federacji
Branżowej.
§5
Par. 28 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: Komisja Krajowa określa strukturę wewnątrzorganizacyjną
Związku powołując Federacje Wojewódzkie, Federacje Branżowe oraz podstawowe jednostki
organizacyjne związku – Komisje Zakładowe, Międzyzakładowe i Koła Związku w różnych
branżach i zakładach pracy. Komisja Krajowa powołuje także Komisje Środowiskowe – jako
terytorialne jednostki organizacyjne związku zrzeszające osoby bezrobotne, emerytów i rencistów,
osoby pracujące dorywczo i na podstawie umów cywilnoprawnych oraz pracowników z zakładów
pracy gdzie nie działają żadne podstawowe jednostki organizacyjne związku. Komisje
Środowiskowe traktowane są jako podstawowe jednostki organizacyjne związku na równi z
Komisjami Zakładowymi, Międzyzakładowymi i Kołami Związku, z tym zastrzeżeniem, że nie mogą
one wchodzić w skład Federacji Branżowych.
§6
Po rozdziale VII „Krajowa Komisja Rewizyjna” dodaje się rozdział „Terytorialne i branżowe
struktury związku”, który otrzymuje numer VIII, natomiast obecny rozdział VIII „Podstawowe
jednostki organizacyjne związku” otrzymuje nr IX, a numeracja kolejnych rozdziałów jest

przesunięta o jeden stopień. Analogicznie, numeracja obecnych par. od nr 39 jest przesunięta o 8
stopni – par. 39 zaczynający się od słów: Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Związku
są…” otrzymuje numer 47, kolejne paragrafy otrzymują kolejne numery.
Rozdział Terytorialne i Branżowe struktury związku otrzymuje brzmienie:
§ 39
1. Podstawowe jednostki organizacyjne Związku działające na obszarze danego województwa
w liczbie co najmniej 3 tworzą jednostkę terytorialną pod nazwą Federacja Wojewódzka,
obejmującą swym zasięgiem teren województwa. O siedzibie Federacji Wojewódzkiej
decyduje Zjazd Założycielski Federacji Wojewódzkiej. Wojewódzki Zjazd Delegatów może
także powołać uchwałą jednostki pomocnicze o charakterze ponadzakładowym.
2. Każda podstawowa jednostka organizacyjna związku, której zasięg działania nie przekracza
obszaru danego województwa w którym utworzono Federację Wojewódzką, automatycznie
wchodzi w skład tej Federacji Wojewódzkiej.
3. Federacja Wojewódzka powstaje na mocy uchwały Komisji Krajowej, która zawiadamia
podstawowe jednostki organizacyjne związku z danego województwa o powstaniu
Federacji; podstawowe jednostki organizacyjne związku z danego województwa są
zobowiązane

do

niezwłocznego
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po

jednej

osobie

pełniącej
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delegata/delegatki do Tymczasowej Wojewódzkiej Komisji Koordynacyjnej; zadaniem
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Wojewódzkiej

Komisji

Koordynacyjnej

jest

przygotowanie

Zjazdu

Założycielskiego Federacji Wojewódzkiej.
4. Zjazd Założycielski Federacji Wojewódzkiej jest zwoływany najpóźniej po upływie 12
miesięcy od uchwały Komisji Krajowej powołującej Federację Wojewódzką, do jego
kompetencji należy:
a) Uchwalenie wstępnego Planu działania związku na obszarze województwa,
b) Wybór Komisji Wojewódzkiej oraz Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej,
c) Wybór siedziby Federacji Wojewódzkiej.
§ 40
1. Podstawowe jednostki organizacyjne Związku obejmujące swoim zasięgiem zakłady pracy z
jednej branży, tworzą jednostkę terytorialną pod nazwą Federacja Branżowa. Do powstania
Federacji Branżowej konieczna jest wspólna wola co najmniej 3 komisji zakładowych lub
międzyzakładowych z danej branży wyrażona uchwałami Ogólnego Zebrania Członków
(Delegatów) tych komisji. O siedzibie Federacji Branżowej decyduje Wojewódzki Zjazd
Delegatów. Wojewódzki Zjazd Delegatów może także powołać uchwałą jednostki
pomocnicze o charakterze ponadzakładowym.

2. Każda komisja zakładowa, międzyzakładowa lub koło związkowe, które swoim działaniem
obejmują zakłady z danej branży dla której utworzono Federację Branżową, automatycznie
wchodzi w skład tej Federacji Branżowej. Komisje międzyzakładowe działające w
zakładach pracy należących do różnych branż mogą przystąpić do Federacji Branżowej,
jeżeli liczba członków tej komisji pracujących w zakładach należących do danej branży
przekracza 50% ogółu członków. O przyjęciu takiej komisji do Federacji Branżowej
decyduje Komisja Koordynacyjna Federacji Branżowej.
3. Federacja Branżowa powstaje na mocy uchwały Komisji Krajowej, podjętej na wniosek co
najmniej 3 komisji zakładowych lub międzyzakładowych z danej branży. Komisja Krajowa
zawiadamia wszystkie podstawowe jednostki organizacyjne związku z danej branży o
powstaniu Federacji; podstawowe jednostki organizacyjne związku z danej branży są
zobowiązane

do

niezwłocznego

wybrania

po

jednej

osobie

pełniącej

funkcje

delegata/delegatki do Tymczasowej Branżowej Komisji Koordynacyjnej; zadaniem
Tymczasowej

Branżowej

Komisji

Koordynacyjnej

jest

przygotowanie

Zjazdu

Założycielskiego Federacji Branżowej.
4. Zjazd Założycielski Federacji Branżowej jest zwoływany najpóźniej po upływie 12 miesięcy
od uchwały Komisji Krajowej powołującej Federację Branżową, do jego kompetencji
należy:
a) Uchwalenie wstępnego Planu działania związku na obszarze danej branży,
b) Wybór Komisja Koordynacyjna Federacji Branżowej oraz Komisji Rewizyjnej
Federacji Branżowej,
c) Wybór siedziby Federacji Branżowej.
5. Federacje Branżowe są tworzone według następującego podziału:
Administracja publiczna – krajowa i samorządowa
Bankowość i usługi finansowe
Budownictwo i przemysł drzewny
Edukacja
Górnictwo i przemysł energetyczny
Handel i hotelarstwo
Kultura i media
Opieka i pomoc społeczna
Przemysł elektroniczny
Przemysł metalowy
Przemysł spożywczy
Przemysł tekstylny

Rolnictwo
Służba Zdrowia
Transport
Usługi komunalne
Usługi porządkowe
§ 41
1. Najwyższą władzą Federacji Wojewódzkiej jest Wojewódzki Zjazd Delegatów i Delegatek.
2. Zjazd może być zwyczajny albo nadzwyczajny.
3. Zjazd tworzą delegaci wybrani zgodnie z ordynacją wyborczą przez Ogólne Zebranie
Członków podstawowych jednostek organizacyjnych związku tj. Komisji Zakładowych,
Międzyzakładowych, Środowiskowych i Kół Związkowych. Ordynacja wyborcza jest oparta
o zasadę proporcjonalności liczby delegatów do liczebności podstawowych jednostek
organizacyjnych związku oraz określa liczbę delegatów na Wojewódzki Zjazd Delegatów i
Delegatek.
4. Wojewódzki Zjazd Delegatów i Delegatek jest prawomocny, jeżeli bierze w nim udział co
najmniej połowa delegatów.
5. Do kompetencji Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów i Delegatek należy:
a) Wybór i odwołanie Komisji Wojewódzkiej oraz Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej,
b) Ustalanie programu związku na obszarze województwa,
c) Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Komisji Wojewódzkiej i Wojewódzkiej
Komisji Rewizyjnej,
d) Decydowanie o nabyciu lub zbyciu środków trwałych i nieruchomości,
e) podejmowanie uchwał, rezolucji i stanowisk we wszystkich sprawach istotnych dla
związku na poziomie województwa,
f) decydowanie o utworzeniu i rozwiązaniu wojewódzkiego funduszu strajkowego,
zasad funkcjonowania funduszu oraz przeznaczeniu zgromadzonych na nim środków,
g) podejmowanie uchwał w sprawie proklamowania strajku o zasięgu regionalnym,
h) podejmowanie

decyzji

o

kwocie

składki

członkowskiej

przeznaczonej

na

funkcjonowanie Federacji Wojewódzkiej,
i) przyjmowanie wytycznych do Planów działania związku na obszarze danego
województwa,
j) zmiana siedziby Federacji Wojewódzkiej.
6. Wojewódzki Zjazd Delegatów i Delegatek odbywa się co najmniej raz na 3 lata, w roku, w
którym nie wypada Krajowy Zjazd Delegatów.

7. Wojewódzki Zjazd Delegatów i Delegatek zwołuje Komisja Wojewódzka a o jego miejscu i
porządku zawiadamia nie później niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia Zjazdu.
8. Uchwały Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów i Delegatek podejmowane są zwykłą
większością głosów.
9. Nadzwyczajny Wojewódzki Zjazd Delegatów i Delegatek zwoływany jest:
a) na podstawie uchwały Komisji Wojewódzkiej,
b) na wniosek uchwały Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej
c) na wniosek co najmniej połowy komisji zakładowych i międzyzakładowych z
danego województwa,
d) na pisemny wniosek podpisany przez co najmniej 30% członków Związku z
danego województwa i przedłożony Komisji Wojewódzkiej
10. Komisja Wojewódzka zwołuje Nadzwyczajny Wojewódzki Zjazd Delegatów i Delegatek w
terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku lub podjętej uchwały.
11. Nadzwyczajny Wojewódzki Zjazd Delegatów i Delegatek jest prawomocny przy udziale co
najmniej 50% delegatów w pierwszym terminie Zjazdu, a drugim terminie przy udziale nie
mniej niż 1/3 delegatów. Zawiadomienie o zwołaniu nadzwyczajnego zjazdu powinno
zawierać: porządek zjazdu, miejsce i oba terminy zjazdu.
12. Na Nadzwyczajnym Wojewódzkim Zjeździe Delegatów i Delegatek w sprawach nie objętych
porządkiem obrad uchwał podjąć nie można.
§ 42
1. Najwyższą władzą Federacji Branżowej jest Zjazd Delegatów i Delegatek Federacji
Branżowej.
2. Zjazd może być zwyczajny albo nadzwyczajny.
3. Zjazd tworzą delegaci wybrani zgodnie z ordynacją wyborczą przez Ogólne Zebranie
Członków podstawowych jednostek organizacyjnych związku wchodzących w skład danej
Federacji Branżowej tj. Komisji Zakładowych, Międzyzakładowych i Kół Związkowych.
Ordynacja wyborcza określa liczbę delegatów na Zjazd Delegatów Federacji Branżowej.
4. Zjazd Delegatów i Delegatek Federacji Branżowej jest prawomocny, jeżeli bierze w nim
udział co najmniej połowa delegatów.
5. Do kompetencji Zjazdu Delegatów i Delegatek Federacji Branżowej należy:
a) Wybór i odwołanie Komisji Koordynacyjnej Federacji Branżowej oraz Komisji
Rewizyjnej Federacji Branżowej,
b) Ustalanie programu związku na obszarze danej branży,
c) Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Komisji Koordynacyjnej Federacji

Branżowej oraz Komisji Rewizyjnej Federacji Branżowej,
d) Decydowanie o nabyciu lub zbyciu środków trwałych i nieruchomości,
e) podejmowanie uchwał, rezolucji i stanowisk we wszystkich sprawach istotnych dla
związku na poziomie danej branży,
f) decydowanie o utworzeniu i rozwiązaniu branżowego funduszu strajkowego, zasad
funkcjonowania funduszu oraz przeznaczeniu zgromadzonych na nim środków,
g) podejmowanie uchwał w sprawie proklamowania strajku o zasięgu branżowym,
h) podejmowanie

decyzji

o

kwocie

składki

członkowskiej

przeznaczonej

na

funkcjonowanie Federacji Branżowej,
i) przyjmowanie wytycznych do Planów działania związku na obszarze danej branży.
j) Zmiana siedziby Federacji Branżowej.
6. Zjazd Delegatów i Delegatek Federacji Branżowej odbywa się co najmniej raz na 3 lata, w
roku, w którym nie wypada Krajowy Zjazd Delegatów.
7. Zjazd Delegatów i Delegatek Federacji Branżowej zwołuje Komisja Koordynacyjna
Federacji Branżowej a o jego miejscu i porządku zawiadamia nie później niż 30 dni przed
terminem rozpoczęcia Zjazdu.
8. Uchwały Zjazdu Delegatów i Delegatek Federacji Branżowej podejmowane są zwykłą
większością głosów.
9. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów i Delegatek Federacji Branżowej zwoływany jest:
a) na podstawie uchwały Komisji Koordynacyjnej Federacji Branżowej,
b) na wniosek uchwały Komisji Rewizyjnej Federacji Branżowej,
c) na wniosek co najmniej połowy komisji zakładowych i międzyzakładowych z danej
branży,
d) na pisemny wniosek podpisany przez co najmniej 30% członków Związku z danej
branży i przedłożony Komisji Koordynacyjnej Federacji Branżowej,
10. Komisja Koordynacyjna Federacji Branżowej zwołuje Nadzwyczajny Zjazd Delegatów i
Delegatek Federacji Branżowej w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku lub
podjętej uchwały.
11. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów i Delegatek Federacji Branżowej jest prawomocny przy
udziale co najmniej 50% delegatów w pierwszym terminie Zjazdu, a drugim terminie przy
udziale nie mniej niż 1/3 delegatów. Zawiadomienie o zwołaniu nadzwyczajnego zjazdu
powinno zawierać: porządek zjazdu, miejsce i oba terminy zjazdu.
12. Na Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów i Delegatek Federacji Branżowej w sprawach nie
objętych porządkiem obrad uchwał podjąć nie można.

§ 43
1. Komisja Wojewódzka kieruje pracami Federacji Wojewódzkiej w okresie pomiędzy
Wojewódzkimi Zjazdami Delegatów i Delegatek.
2. W skład Komisji Wojewódzkiej wchodzi od 3 do 15 osób.
3. Członkowie i Członkinie Komisji Wojewódzkiej mogą pełnić swoje funkcje maksymalnie przez
trzy kadencje pod rząd.
4. Członkowie i Członkinie Komisji Wojewódzkiej nie mogą w czasie trwania kadencji należeć do
partii politycznych i kandydować do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego, na Prezydenta
RP oraz do organów władz samorządowych.
5. Do zakresu zadań Komisji Wojewódzkiej należy:
a) Zwoływanie Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów i Delegatek,
b) Realizowanie uchwał Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów i Delegatek,
c) Uchwalanie i realizowanie – w oparciu o wytyczne ustalone przez Wojewódzki Zjazd
Delegatów i Delegatek, rocznych Planów działań związku w danym województwie;
d) wypracowywanie i prezentowanie stanowisk w sprawach społecznych i gospodarczych,
e) zawieranie i wypowiadanie układów zbiorowych pracy,
f) prowadzenie ewidencji organizacji zakładowych, międzyzakładowych, środowiskowych
oraz kół związkowych dla danej Federacji Wojewódzkiej,
g) powoływanie komisji problemowych, określanie zakresu i zasad ich działania.
h) określanie kierunków gospodarki finansowej i majątkowej Federacji Wojewódzkiej,
ustalanie budżetu, zatwierdzanie sprawozdania finansowego,
i) prowadzenie działalności statutowej i gospodarczej Federacji Wojewódzkiej, zawieranie
umów, zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach uchwalonego budżetu,
j) zarządzanie majątkiem Federacji Wojewódzkiej,
k) odbywanie posiedzeń w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące,
l) uchwalanie ordynacji wyborcze Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów i Delegatek,
m) reprezentowanie Federacji Wojewódzkiej i wchodzących w jej skład podstawowych
struktur związkowych przed sądami; pełnomocnictwo w takim przypadku musi być
podpisane przez minimum dwóch członków Komisji Wojewódzkiej na podstawie uchwały
podjętej przez Komisję Wojewódzką albo dwóch członków Prezydium Komisji
Zakładowej, Międzyzakładowej i Środowiskowej, jeżeli posiada odrębna osobowość
prawną.
6. Uchwały Komisji Wojewódzkiej Związku zapadają większością głosów przy obecności co
najmniej połowy jej członków.
7. Komisja Wojewódzka jest organem kolegialnym.

8. Spośród swojego grona Komisja Wojewódzka wybiera:
a) Sekretarza Komisji Wojewódzkiej, do którego kompetencji należy przygotowanie
posiedzeń Komisji Wojewódzkiej, prowadzenie dokumentacji Komisji Wojewódzkiej
oraz kontakt z pozostałymi strukturami Związku – w szczególności z Komisją Krajową,
b) Sekretarza Komisji Wojewódzkiej ds. Związkowych, do którego kompetencji należy
koordynacja

i

wspieranie

działań

Federacji

oraz

podstawowych

jednostek

organizacyjnych związku wchodzących w skład Federacji Wojewódzkiej w zakresie:
prowadzenia negocjacji i rokowań z pracodawcą lub pracodawcami, wszczynania i
prowadzenia sporów zbiorowych oraz akcji strajkowych, udzielania wsparcia i
poradnictwa z zakresu prawa pracy oraz reprezentowania członków i członkiń danej
Federacji przed sądami.
c) Skarbnika, do którego kompetencji należy nadzór nad gospodarką finansową Federacji
Wojewódzkiej, przygotowanie sprawozdań finansowych oraz monitorowanie opłacania
składek
9. Komisja Wojewódzka osobną uchwałą może szczegółowo określić zakres kompetencji
Sekretarza Komisji Wojewódzkiej, Sekretarza Komisji Wojewódzkiej ds. Związkowych oraz
Skarbnika.
10. Jeżeli Komisja Wojewódzka liczy więcej niż 3 osoby, może spośród swojego grona wybrać
kolejne osoby do pełnienia określonych funkcji – w tej sytuacji nazwa danej funkcji oraz jej
zakres kompetencji są określane osobną uchwałą Komisji Wojewódzkiej.
11. Sekretarz Komisji Wojewódzkiej, Sekretarza Komisji Wojewódzkiej ds. Związkowych oraz
Skarbnik mogą zostać w każdej chwili odwołany przez Komisję Krajową, a ich kadencja upływa
wraz z kadencją Komisji Wojewódzkiej.
§ 44
1. Komisja Koordynacyjna Federacji Branżowej kieruje pracami Federacji Branżowej w okresie
pomiędzy Zjazdami Delegatów i Delegatek Federacji Branżowej.
2. W skład Komisji Koordynacyjnej Federacji Branżowej wchodzi od 3 do 15 osób.
3. Członkowie i Członkinie Komisji Koordynacyjnej Federacji Branżowej mogą pełnić swoje
funkcje maksymalnie przez trzy kadencje pod rząd.
4. Członkowie i Członkinie Komisji Koordynacyjnej Federacji Branżowej nie mogą w czasie
trwania kadencji należeć do partii politycznych i kandydować do Sejmu, Senatu i Parlamentu
Europejskiego, na Prezydenta RP oraz do organów władz samorządowych.
5. Do zakresu zadań Komisji Koordynacyjnej Federacji Branżowej należy:
a) Zwoływanie Zjazdu Delegatów i Delegatek Federacji Branżowej,

b) Realizowanie uchwał Zjazdu Delegatów i Delegatek Federacji Branżowej,
c) Uchwalanie i realizowanie – w oparciu o wytyczne ustalone przez Zjazd Delegatów i
Delegatek Federacji Branżowej, rocznych Planów działań związku w danym
województwie,
d) wypracowywanie i prezentowanie stanowisk w sprawach społecznych i gospodarczych,
e) zawieranie i wypowiadanie układów zbiorowych pracy,
f) prowadzenie ewidencji organizacji zakładowych, międzyzakładowych, środowiskowych
oraz kół związkowych dla danej Federacji Branżowej,
g) powoływanie komisji problemowych, określanie zakresu i zasad ich działania.
h) określanie kierunków gospodarki finansowej i majątkowej Federacji Branżowej,
ustalanie budżetu, zatwierdzanie sprawozdania finansowego,
i) prowadzenie działalności statutowej i gospodarczej Federacji Branżowej, zawieranie
umów, zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach uchwalonego budżetu,
j) zarządzanie majątkiem Federacji Branżowej,
k) odbywanie posiedzeń w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące,
l) uchwalanie ordynacji wyborcze Zjazdu Delegatów i Delegatek Federacji Branżowej,
m)

reprezentowanie Federacji Branżowej i wchodzących w jej skład podstawowych
struktur związkowych przed sądami; pełnomocnictwo w takim przypadku musi być
podpisane przez minimum dwóch członków Komisji Koordynacyjnej Federacji
Branżowej na podstawie uchwały podjętej przez Komisję Wojewódzką albo dwóch
członków Prezydium Komisji Zakładowej i Międzyzakładowej, jeżeli posiada odrębna
osobowość prawną.

6. Uchwały Komisji Koordynacyjnej Federacji Branżowej zapadają większością głosów przy
obecności co najmniej połowy jej członków.
7. Komisja Koordynacyjna Federacji Branżowej jest organem kolegialnym.
8. Spośród swojego grona Komisja Koordynacyjna Federacji Branżowej wybiera:
a) Sekretarza Komisji Koordynacyjnej Federacji Branżowej, do którego kompetencji
należy przygotowanie posiedzeń Komisji Koordynacyjnej Federacji Branżowej,
prowadzenie dokumentacji Komisji Koordynacyjnej Federacji Branżowej oraz kontakt z
pozostałymi strukturami Związku – w szczególności z Komisją Krajową,
b) Sekretarza Komisji Koordynacyjnej Federacji Branżowej ds. Związkowych, do którego
kompetencji należy koordynacja i wspieranie działań Federacji oraz podstawowych
jednostek

organizacyjnych związku wchodzących w skład Federacji Branżowej w

zakresie: prowadzenia negocjacji i rokowań z pracodawcą lub pracodawcami,
wszczynania i prowadzenia sporów zbiorowych oraz akcji strajkowych, udzielania

wsparcia i poradnictwa z zakresu prawa pracy oraz reprezentowania członków i
członkiń danej Federacji przed sądami.
c) Skarbnika, do którego kompetencji należy nadzór nad gospodarką finansową Federacji
Branżowej, przygotowanie sprawozdań finansowych oraz monitorowanie opłacania
składek
9. Komisja Koordynacyjna Federacji Branżowej osobną uchwałą może szczegółowo określić
zakres kompetencji Sekretarza Komisji Koordynacyjnej Federacji Branżowej, Sekretarza
Komisji Koordynacyjnej Federacji Branżowej ds. Związkowych oraz Skarbnika.
10. Jeżeli Komisja Koordynacyjna Federacji Branżowej liczy więcej niż 3 osoby, może spośród
swojego grona wybrać kolejne osoby do pełnienia określonych funkcji – w tej sytuacji nazwa
danej funkcji oraz jej zakres kompetencji są określane osobną uchwałą Komisji Koordynacyjnej
Federacji Branżowej.
11. Sekretarz Komisji Koordynacyjnej Federacji Branżowej, Sekretarza Komisji Koordynacyjnej
Federacji Branżowej ds. Związkowych oraz Skarbnik mogą zostać w każdej chwili odwołany
przez Komisję Koordynacyjną Federacji Branżowej, a ich kadencja upływa wraz z kadencją
Komisji Koordynacyjnej Federacji Branżowej.
§ 45
1. Wojewódzka Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Federacji Wojewódzkiej i składa się z
2 do 5 osób. Członkowie i członkinie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej wybierają spośród
swojego grona Przewodniczącego lub Przewodniczącą, do którego/której zadań należy
kierowanie pracami Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.
2. Członkowie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej mogą pełnić swoje funkcje maksymalnie przez
trzy kadencje pod rząd.
3. Członkowie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej nie mogą w czasie trwania kadencji należeć do
partii politycznych i kandydować do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego, na Prezydenta
RP oraz do organów władz samorządowych.
4. Do zadań Krajowej Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
a) Kontrolowanie realizacji uchwał organów Federacji Wojewódzkiej,
b) Kontrolowanie działalności gospodarczej i finansowej organów Federacji Wojewódzkiej
i jednostek organizacyjnych wchodzących w jej skład,
c) Składanie sprawozdań ze swojej działalności Wojewódzkiemu Zjazdowi Delegatów i
Delegatek oraz przedstawianie wyników kontroli i wniosków z nich wynikających
organom Federacji Wojewódzkiej,
d) Opiniowanie projektu budżetu i sprawozdania finansowego,

e) Składanie wniosków o absolutorium dla władz Federacji Wojewódzkiej,
f) Nadzór i koordynacja działalności Komisji Rewizyjnych niższego szczebla i ustalanie
wytycznych do ich pracy.
g) Odbywanie posiedzeń w miarę potrzeby.
h) Kontrola płacenia składek członkowskich.
5. Uchwały Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
6. Każdy organ Federacji Wojewódzkiej obowiązany jest ustosunkować się do ustaleń i wniosków
Komisji i uwzględnić je w swojej działalności.
7. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w zarządzaniu i gospodarowaniu majątkiem i
funduszami Federacji Wojewódzkiej, działań sprzecznych z postanowieniami Statutu lub
przepisami prawa Krajowa Komisja Rewizyjna obowiązana jest zawiadomić odpowiednią
instancję Związku.
8. Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w posiedzeniach Komisji
Wojewódzkiej z głosem doradczym.
§ 46
1. Komisja Rewizyjna Federacji Branżowej jest organem Federacji Branżowej i składa się z 2 do
5 osób. Członkowie i członkinie Komisji Rewizyjnej Federacji Branżowej wybierają spośród
swojego grona Przewodniczącego lub Przewodniczącą, do którego/której zadań należy
kierowanie pracami Komisji Rewizyjnej Federacji Branżowej.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Federacji Branżowej mogą pełnić swoje funkcje maksymalnie
przez trzy kadencje pod rząd.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Federacji Branżowej nie mogą w czasie trwania kadencji
należeć do partii politycznych i kandydować do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego, na
Prezydenta RP oraz do organów władz samorządowych.
4. Do zadań Komisji Rewizyjnej Federacji Branżowej należy w szczególności:
a) Kontrolowanie realizacji uchwał organów Federacji Branżowej,
b) Kontrolowanie działalności gospodarczej i finansowej organów Federacji Branżowej i
jednostek organizacyjnych wchodzących w jej skład,
c) Składanie sprawozdań ze swojej działalności Zjazdowi Delegatów i Delegatek Federacji
Branżowej oraz przedstawianie wyników kontroli i wniosków z nich wynikających
organom Federacji Branżowej,
d) Opiniowanie projektu budżetu i sprawozdania finansowego,
e) Składanie wniosków o absolutorium dla władz Federacji Branżowej,

f) Nadzór i koordynacja działalności Komisji Rewizyjnych niższego szczebla i ustalanie
wytycznych do ich pracy.
g) Odbywanie posiedzeń w miarę potrzeby.
h) Kontrola płacenia składek członkowskich.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej Federacji Branżowej zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
6. Każdy organ Federacji Branżowej obowiązany jest ustosunkować się do ustaleń i wniosków
Komisji i uwzględnić je w swojej działalności.
7. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w zarządzaniu i gospodarowaniu majątkiem i
funduszami Federacji Branżowej, działań sprzecznych z postanowieniami Statutu lub
przepisami prawa Komisja Rewizyjna Federacji Branżowej obowiązana jest zawiadomić
odpowiednią instancję Związku.
8. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Federacji Branżowej może uczestniczyć w posiedzeniach
Komisji Koordynacyjnej Federacji Branżowej z głosem doradczym.

PROJEKT UCHWAŁY NR 8
Uchwała
VIII Krajowego Zjazdu Delegatek i Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
„Inicjatywa Pracownicza” nr …. z dn. 16 marca 2013 r. ws. struktury Komisji Krajowej Związku
W celu usprawnienia prac Komisji Krajowej Związku, dokonuje się następujących zmian w
Statucie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza:
§1
par. 27 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

W skład Komisji Krajowej Związku wchodzi od 5 do 15 członków.
§2
par. 31 otrzymuje brzmienie:
1. Komisja Krajowa jest organem kolegialnym.
2. Spośród swojego grona Komisja Wojewódzka wybiera:
a) Sekretarza Komisji Krajowej, do którego kompetencji należy przygotowanie posiedzeń
Komisji Krajowej Związku, reprezentowanie Komisji Krajowej Związku oraz kontakt z
pozostałymi strukturami Związku,
b) Sekretarza Komisji Krajowej ds. Związkowych, do którego kompetencji należy
koordynacja i wspieranie działań podstawowych jednostek organizacyjnych związku
oraz struktur terytorialnych i branżowych w zakresie: prowadzenia negocjacji i
rokowań z pracodawcą lub pracodawcami, wszczynania i prowadzenia sporów
zbiorowych oraz akcji strajkowych, udzielania wsparcia i poradnictwa z zakresu prawa
pracy oraz reprezentowania członków i członkiń Związku przed sądami,
c) Skarbnika, do którego kompetencji należy nadzór nad gospodarką finansową Związku,
przygotowanie sprawozdań finansowych oraz monitorowanie opłacania składek,
d) Sekretarza ds. Informacji, do którego kompetencji należy nadzór i koordynacja mediów
prowadzonych przez związek oraz działalności informacyjnej związku.
e) Sekretarza ds. Organizacyjnych do którego kompetencji należy prowadzenie
dokumentacji

Komisji

Krajowej

–

w

szczególności

rejestru

związkowego,

monitorowanie zmian liczebności związku i sporządzanie raportów na potrzeby władz
związku w tym zakresie oraz monitorowanie wypełniania przez podstawowe struktury
związku obowiązków sprawozdawczych.
3. Jeżeli Komisja Krajowa liczy więcej niż 5, ale nie więcej niż 7 osób, po wybraniu Sekretarza
Komisji Krajowej, Sekretarza Komisji Krajowej ds. Związkowych, Skarbnika, Sekretarza ds.
Informacji oraz Sekretarza ds. Organizacyjnych wybiera spośród swojego grona:
a) Sekretarza ds. Akcji Społecznych do którego kompetencji należy koordynacja działań
społeczno-politycznych prowadzonych przez Związek.
b) Sekretarza ds. Międzynarodowych do którego kompetencji należy reprezentowanie
Związku wobec zagranicznych organizacji związkowych, społecznych i politycznych,
przedstawianie stanowisk Związku oraz reprezentowanie go w ramach organizacji
międzyzwiązkowych.
4. Komisja Krajowa osobną uchwałą może szczegółowo określić zakres kompetencji Sekretarza
Komisji Krajowej, Sekretarza Komisji Krajowej ds. Związkowych, Skarbnika, Sekretarza ds.

Informacji, Sekretarza ds. Organizacyjnych, Sekretarza ds. Akcji Społecznych oraz Sekretarza
ds. Międzynarodowych.
5. Jeżeli Komisja Krajowa liczy więcej niż 7 osób, może spośród swojego grona wybrać kolejne
osoby do pełnienia określonych funkcji – w tej sytuacji nazwa danej funkcji oraz jej zakres
kompetencji są określane osobną uchwałą Komisji Wojewódzkiej.
6. Wszystkie osoby pełniące funkcje w ramach Komisji Krajowej mogą zostać w każdej chwili
odwołane przez Komisję Krajową, a ich kadencja upływa wraz z kadencją Komisji Krajowej.

PROJEKT UCHWAŁY NR 9
Uchwała
VIII Krajowego Zjazdu Delegatek i Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
„Inicjatywa Pracownicza” nr …. z dn. 16 marca 2013 r. ws. zmiany kompetencji Krajowego Zjazdu
Delegatów i Komisji Krajowej Związku oraz zmianie zakresu obowiązków Podstawowych
jednostek organizacyjnych związku
Dokonuje się następujących zmian w Statucie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa
Pracownicza:
§1
par. 6 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
O przystąpieniu i wystąpieniu decyduje Krajowy Zjazd Delegatów i Delegatek Związku.
§2
W par. 21 dodaje się pkt 4, 5 oraz 6 w brzmieniu:
4 Zjazd otwiera Komisja Krajowa Związku, przeprowadzając głosowanie ws. stwierdzenia
ważności Zjazdu oraz wybierając Prezydium i Komisję Skrutacyjną.
5 Dalszymi obradami Zjazdu kieruje Prezydium liczące od 3 do 7 osób i składające się co najmniej

z: Prowadzącego/Prowadzącej – odpowiedzialnego/odpowiedzialnej za prowadzenie obrad;
Moderatora/Moderatorki – odpowiedzialnego/odpowiedzialnej za udzielanie głosu; Sekretarza –
odpowiedzialnego/odpowiedzialnej za sporządzenie protokołu ze Zjazdu
6 Funkcje członka lub członkini Prezydium Zjazdu i Komisji Skrutacyjnej mogą pełnić uczestnicy i
uczestniczki Zjazdu, niezależnie od ich statusu i funkcji.
§3
W par. 22 po pkt. 9 dodaje się następujące pkt:
10. Przyjmowanie wytycznych do Planów działania związku przygotowywanych przez Komisję
Krajową,
11. Decyduje o przystąpieniu i wystąpieniu do organizacji międzyzwiązkowych w kraju i za granicą,
12. Ustala minimalną wysokość składki członkowskiej oraz decyduje o jej podziale na część
krajową – będącą w dyspozycji Komisji Krajowej oraz część pozostającą w dyspozycji Komisji
zakładowych, międzyzakładowych i środowiskowych,
13. Ma prawo zwoływać lub upoważnić Komisję Krajową Związku do zwołania Zjazdu Roboczego
lub Konferencji Programowej stanowiących forum do dyskusji i wymiany opinii w sprawach
programowych (Konferencja Programowa) i strategicznych (Zjazd Roboczy); Zjazdy Robocze lub
Konferencje Programowe mogą – o ile stosowna uchwała je do tego upoważnia, przyjmować
zalecenia i rekomendacje dla działań Związku i Komisji Krajowej w okresie pomiędzy Krajowymi
Zjazdami Delegatów. Odpowiednia uchwała określa ordynację i sposób podejmowania decyzji na
Zjeździe Roboczym i Konferencji Programowej.
§4
W par. 28 w pkt. 1 wprowadza się następujące zmiany:
1. Skreśla się pkt. d) - podejmowanie uchwały o przystąpieniu (rezygnacji) Związku do
krajowych i międzynarodowych zrzeszeń związkowych
2. Pkt. e) – o) otrzymują numery d) – n)
§5
W par. 28 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
Komisja Krajowa tworzy elektroniczną listę dyskusyjną związku, która ma charakter pomocniczy
dla koordynacji działań Związku w okresie pomiędzy Krajowymi Zjazdami Delegatów. Komisja
Krajowa jest zobowiązana do konsultowania projektów stanowisk w sprawach społecznych i
gospodarczych przede wszystkim za pomocą elektronicznej listy dyskusyjnej.
§6
W rozdziale VIII „Podstawowe jednostki organizacyjne związku” w par. 40 dodaje się pkt. 8 w
brzmieniu:

Organizacje podstawowe są zobowiązane do wybrania jednej osoby odpowiedzialnej za
reprezentowanie Organizacji na elektronicznej liście dyskusyjnej związku. Wybrana osoba jest
zobowiązana do aktywnego uczestnictwa w procesie konsultacji projektów stanowisk w sprawach
społecznych i gospodarczych przedstawianych przez Komisję Krajową oraz jest zobowiązana do
reprezentowania tam opinii i stanowisk które zostały demokratycznie ustalone przez władze danej
Podstawowej jednostki organizacyjnej związku.
PROJEKT UCHWAŁY NR 10
Uchwała
VIII Krajowego Zjazdu Delegatek i Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
„Inicjatywa Pracownicza” nr …. z dn. 16 marca 2013 r. ws. zmian języka używanego w statucie i
dokumentach związku
Dokonuje się następujących zmian w Statucie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa
Pracownicza:
§1
1. Ilekroć w statucie występuje nazwa funkcji bądź organu władz Związku wyłącznie w
rodzaju męskim, zmienia się ją w taki sposób aby zawierała rodzaj męski i żeński – w
szczególności: Krajowy Zjazd Delegatów otrzymuje nazwę Krajowego Zjazdu Delegatów i
Delegatek;
2. Ilekroć mowa w statucie o Delegacie bądź Delegatach, zmienia się te określenia
odpowiednio na: Delegata i Delegatkę oraz Delegatów i Delegatek w odpowiedniej formie
gramatycznej.
3. Ilekroć w statucie mówi się o członku, bądź członkach związku, zmienia się te określenia
odpowiednio na: członka i członkinię związku oraz członków i członkiń związku, w
odpowiedniej formie gramatycznej.
§2
Powyższe zasady powinny być stosowane konsekwentnie we wszystkich dokumentach Związku.

PROJEKT UCHWAŁY NR 11
Uchwała
VIII Krajowego Zjazdu Delegatek i Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
„Inicjatywa Pracownicza” nr …. z dn. 16 marca 2013 r. ws. zwołania Konferencji Programowej
Związku
1. Na podstawie §22 Statutu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego „Inicjatywa
Pracownicza” VIII Zjazd Delegatek i Delegatów zobowiązuje Komisję Krajową na kadencję
2013-2015 do organizacji Konferencji Programowej Związku.
2. Konferencja Programowa odbędzie się najpóźniej do dn. 30 kwietnia 2014 r.
3. Komisja Krajowa zawiadamia o terminie i programie Konferencji Programowej najpóźniej
na 30 dni przed terminem Konferencji.
4. W Konferencji Programowej udział biorą Delegaci i Delegatki Komisji Zakładowych,
Komisji Międzyzakładowych oraz Komisji Środowiskowych Ogólnopolskiego Związku
Zawodowego „Inicjatywa Pracownicza” oraz pozostałych struktur Związku.
5. Konferencja Programowa ustala stanowiska Związku w sprawach społeczno-gospodarczych
oraz ustala Plan Działań Związku na następne dwa lata.
6. Plan działań podlega weryfikacji na najbliższym Krajowym Zjeździe Delegatek i Delegatów
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego „Inicjatywa Pracownicza”.
7. Ustalenia Konferencji Programowej są wiążące dla wszystkich struktur Związku.

