PROPOZYCJA UCHWAŁY WS. AKTYWNOŚCI
POLITYCZNEJ OZZ INICJATYWA
PRACOWNICZA
PROJEKT UCHWAŁY NR 12
Uchwała
VIII Krajowego Zjazdu Delegatek i Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
„Inicjatywa Pracownicza” nr …. z dn. 16 marca 2013 r. ws. aktywności politycznej Związku
§1

Unieważnia się uchwałę nr 5 VII Krajowego Zjazdu Delegatów z 12 marca 2011 r. ws.
przeprowadzenia referendum.

§2

W Statucie Związku wprowadza się następujące zmiany:

1. Par. 27 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:
Członkowie Komisji Krajowej 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.
2. Par. 32 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
Członkowie Krajowej 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.

§3

Krajowy Zjazd Delegatów przyjmuje Stanowisko ws. aktywności politycznej związku, stanowiące zał. Nr. 1
do niniejszej uchwały.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 12 – Stanowisko ws. aktywności politycznej związku

Jednym z głównych powodów stworzenia OZZ Inicjatywa Pracownicza była chęć zbudowania
alternatywnego związku zawodowego – związku, który nie roztacza „parasola ochronnego” nad żadną z
partii politycznych, ani nie daje się wykorzystywać przez polityków do zdobywania poparcia społecznego.
Nie oznacza to bynajmniej, że chcemy być związkiem „apolitycznym” – nie zabierającym głosu w sprawach
kluczowych problemów społecznych, gospodarczych i politycznych, nie toczącym debat i sporów ideowych,
nie zajmującym stanowiska w sprawach wychodzących poza wąskie problemy poszczególnych zakładów
pracy czy branż. OZZ Inicjatywa Pracownicza stawia sobie za cel zarówno reprezentowanie interesów
pracowników w codziennej walce o poprawę warunków pracy, jak i działanie na rzecz zmiany obecnego,
niesprawiedliwego systemu społeczno-politycznego. Działania te chcemy jednak prowadzić samodzielnie,
zachowując autonomię klasy pracującej wobec pracodawców, partii politycznych i struktur władzy
państwowej i samorządowej. Z tych powodów naszymi sojusznikami są przede wszystkim inne związki
zawodowe i organizacje społeczne, a nie partie polityczne czy organy władz publicznych.

W związku z powyższym, Krajowy Zjazd Delegatów OZZ Inicjatywa Pracownicza:

1. Deklaruje pełną niezależność związku od partii i organizacji politycznych oraz organów władz krajowych
i samorządowych,

2. Uznaje, że w uzasadnionych sytuacjach, takich jak szersze mobilizacje i protesty społeczne, które nie są
inicjowane przez OZZ Inicjatywa Pracownicza lub lokalne protesty i kampanie informacyjne związane z
najbardziej drastycznym łamaniem przez pracodawców praw pracowniczych, dopuszczalne jest uczestnictwo
struktur związku w akcjach współorganizowanych przez partie czy organizacje polityczne, z zastrzeżeniem
jednak, że związek powinien wyraźnie dystansować się od wszelkich prób wykorzystywania tych mobilizacji

do zbijania przez polityków kapitału politycznego,

3. Uznaje, że nie powinna mieć miejsce sytuacja, w której struktury związku jakiegokolwiek szczebla
angażują się kampanie wyborcze prowadzone przez partie polityczne.

