Uchwała nr …../2017
X Krajowego Zjazdu Delegatek i Delegatów
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza
z dnia ………2017 r.
w sprawie zmian w Statucie Związku
Na podstawie § 22 pkt 5 Statutu Związku uchwala się co następuje:
§1
1. Jednostki redakcyjne Statutu niższego rzędu niż paragraf (§) oznaczane cyframi arabskimi, po których
zamieszczono znak kropki, w wewnętrznych odesłaniach tekstu Statutu dotychczas nazywane punktem (pkt)
lub ustępem (ust.):
1) jeżeli ich grupa w obrębie paragrafu nie jest poprzedzona wyodrębnionym wprowadzeniem, w
niniejszej uchwale nazywa się ustępem,
2) jeżeli ich grupa w obrębie paragrafu jest poprzedzona wyodrębnionym wprowadzeniem, w niniejszej
uchwale nazywa się punktem.
2. W Statucie w § 13 po oznaczeniach pkt 1 do 5 i w § 22 po oznaczeniach pkt 1-13 i w § 33 po oznaczeniach
pkt 1-9 kropkę po liczbie arabskiej zamienia się na nawias okrągły zamykający.
§2
W Statucie:
1) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Do związku mogą należeć pracownicy bez względu na wiek, płeć, narodowość, wyznanie,
podstawę zatrudnienia i stanowisko.”;
2) w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Związek tworzy mogące uzyskać osobowość prawną podstawowe jednostki organizacyjne, którymi są
odpowiednio do swojej właściwości Komisje Zakładowe, Komisja Międzyzakładowe, Komisje Środowiskowe
oraz Koła związkowe.”;
3) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Podstawowe jednostki organizacyjne Związku wskazane w § 2 ust. 4 nabywają osobowość prawną od dnia
podjęcia uchwały Komisji Krajowej o nadaniu im w rejestrze podstawowych organizacji związkowych statusu
jednostki posiadającej osobowość prawną.”;
4) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Informację o nadaniu podstawowej jednostce organizacyjnej Związku statusu jednostki posiadającej
osobowość prawną lub o braku takiego statusu ujawnia się w wydanym na wniosek osoby zainteresowanej
wypisie z rejestru podstawowych jednostek organizacyjnych Związku prowadzonego przy Komisji Krajowej.”;
5) w § 4 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Związek nie odpowiada za zobowiązania podstawowych jednostek organizacyjnych Związku
prowadzących działalność gospodarczą.”;
6) w § 9 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) Udzielanie pomocy prawnej związkowcom; podejmowanie interwencji i mediacji w przypadkach
konfliktów między pracownikiem a pracodawcą.”;
7) § 10 otrzymuje brzmienie:
„1. Swoje cele i zadania Związek realizuje poprzez negocjacje z organami władzy państwowej i samorządowej,
organami administracji, organizacjami społecznymi, pracodawcami oraz podmiotami zatrudniającymi nie
będącymi pracodawcami.
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2. W przypadku naruszenia praw i interesów pracowniczych, interesów innych osób o których mowa w § 2
oraz uprawnień Związku, jeżeli spór w tym zakresie nie zostanie rozwiązany w trybie negocjacji lub nie może
być w ten sposób rozwiązany - Związkowi przysługuje prawo do akcji protestacyjnych, w tym strajku na
zasadach określonych ustawą.
3.Jeżeli akcje o których mowa w ust. 3 mają mieć zasięg ogólnokrajowy podejmuje je i odpowiada za nie
Komisja Krajowa Związku, jeżeli mają mieć one zasięg lokalny albo ograniczony do określonego zakładu
pracy (podmiotu zatrudniającego), kilku zakładów pracy (podmiotów zatrudniających) albo branży podejmuje
je i za nie odpowiada Prezydium właściwej podstawowej jednostki organizacyjnej Związku, chyba że w
porozumieniu między Komisją Krajową a tą jednostką uzgodniono co innego.
4. Organem upoważnionym do prowadzenia w imieniu związku zawodowego sporu zbiorowego, a także do
przejęcia do prowadzenia sporu zbiorowego już wszczętego jest każdy organ Związku wyodrębniony w
statucie, w szczególności może to być podstawowa jednostka organizacyjna związku i Komisja Krajowa.
Ponadto upoważnione do tego są też inne organy powołane w tym celu uchwałą statutowej instancji Związku.
5. Związek tworzy krajowy fundusz strajkowy i ustala formy korzystania z niego.
6. Podstawowe jednostki organizacyjne Związku i inne jego organy, niezależnie od szczebla jaki zajmują w
strukturze Związku powinny w swej działalności stwarzać członkom i członkiniom Związku warunki do
prezentacji stanowisk i poglądów oraz popierać ich w walce o przestrzeganie praw obywatelskich i socjalnych
zagwarantowanych w Konstytucji oraz wiążących Polskę normach prawa międzynarodowego.”;
8) w § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Członek lub członkini Związku może uchwałą Prezydium podstawowej jednostki organizacyjnej zastać
zawieszony do odwołania w prawach członkowskich w razie bieżącego niepłacenia składek. W uzasadnionych
przypadkach losowych Prezydium podstawowej jednostki organizacyjnej Związku może prolongować spłatę
składek lub zredukować wysokość składki.”;
9) w § 11 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„Prezydium podstawowej jednostki organizacyjnej Związku może na wniosek członka lub członkini Związku
zadecydować o czasowym zawieszeniu tego członka lub członkini w prawach i obowiązkach członkowskich
w pełnym lub częściowym zakresie.”;
10) w § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kary stosuje Prezydium podstawowej organizacji związkowej, a wobec członków i członkiń władz
krajowych Komisja Krajowa Związku nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia
wiadomości o naruszeniu obowiązku.”;
11) w § 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Od uchwały o ukaraniu przysługuje osobie ukaranej prawo odwołania się do wyższej instancji związkowej
w terminie jednego miesiąca licząc od dnia doręczenia tej uchwały. Odwołanie wnosi się bezpośrednio do
instancji odwoławczej, odpis jego doręczając instancji, która wymierzyła karę.”;
12) w § 14 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Instancją odwoławczą od kary nałożonej przez Prezydium podstawowej jednostki organizacyjnej jest
Komisja Krajowa Związku. Odwołanie od kary nałożonej na członka lub członkinię władz krajowych
przyjmuje Komisja Krajowa i przedstawia je na najbliższym posiedzeniu Zjazdu Delegatów i Delegatek
Związku.”;
13) w § 14 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Prezydium podstawowej jednostki organizacyjnej Związku po otrzymaniu odpisu odwołania przedstawia
go niezwłocznie wraz z uchwała o nałożeniu kary Komisji Rewizyjnej, która ma prawo przedstawić swoją
opinię instancji odwoławczej, najpóźniej na posiedzeniu o którym mowa w ust. 5.”
14) w § 14 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Komisja Krajowa po otrzymaniu odwołania przedstawia je niezwłocznie wraz z uchwałą o nałożeniu kary
na członka władz krajowych Krajowej Komisji Rewizyjnej, która ma prawo przedstawić swoją opinię na
najbliższym posiedzeniu Zjazdu Delegatów i Delegatek Związku.”;
15) w § 14 ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Kara upomnienia zaciera się w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym ją wymierzono, jeżeli instancja, która

2

ją wymierzyła, nie podejmie uchwały o jej zatarciu przed upływem tego terminu.”;
16) w § 15 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) podstawowe:
a) Ogólne Zebranie Członków i Członkiń (delegatów i delegatek) podstawowej jednostki organizacyjnej
Związku,
b) Prezydium podstawowej jednostki organizacyjnej Związku,
c) Komisja Rewizyjna podstawowej jednostki organizacyjnej Związku.”;
17) w § 16 w ust. 1
a) lit a otrzymuje brzmienie:
„a) rezygnacji z mandatu oraz ograniczenia bądź utraty zdolności do czynności
prawnych,”,
b) lit d otrzymuje brzmienie:
„d) niemożności pełnienia funkcji przez okres dłuższy niż 3 miesięcy, chyba że właściwa komisja
podjęła inną decyzję,”.
18) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Właściwa jednostka organizacyjna odwołuje członka lub członkinię organu Związku odpowiednio stosując
zasady określające jego lub jej powołanie.”;
19) w § 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Zjazd tworzą delegaci i delegatki wybrani zgodnie z ordynacją wyborczą przez Ogólne Zebranie
Członków i Członkiń podstawowych jednostek organizacyjnych Związku. Ordynacja wyborcza określa liczbę
delegatów i delegatek na Krajowy Zjazd Delegatów i Delegatek Związku.”;
20) § 24 otrzymuje brzmienie:
„§ 24. 1. Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów i Delegatek Związku podejmowane są zwykłą większością
głosów z wyjątkiem dotyczących postanowień Statutu i likwidacji Związku, które wymagają dla swojej
ważności co najmniej 2/3 głosów obecnych na Krajowym Zjeździe Delegatów i Delegatek.
2. Upoważnienie udzielone uchwałą Krajowego Zjazdu Delegatów i Delegatek Związku jest skuteczne wobec
osób trzecich, jeżeli pod pismem dokumentującym treść tej uchwały podpisze się co najmniej jeden Członek
lub Członkini Komisji Krajowe niebędący osobą upoważnioną przez tą uchwałę.”.
21) w § 26 w ust. 1
a) w lit. b na końcu stawia się przecinek,
b) lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) na wniosek co najmniej połowy podstawowych jednostek organizacyjnych Związku,”,
c) w lit. d na końcu stawia się kropkę.
22) w § 26 w ust. 1
a) lit. e otrzymuje brzmienie:
„e) zawieranie i wypowiadanie układów zbiorowych pracy o zasięgu ponadzakładowym, po uprzednim
zaaprobowaniu tych decyzji uchwałami Ogólnych Zebraniach Członków i Członkiń podstawowych jednostek
organizacyjnych Związku, do których należą pracownicy, bądź pracownice objęci danym układem,”;
b) lit. f otrzymuje brzmienie:
„f) rejestracja podstawowych jednostek organizacyjnych Związku,”;
c) lit. m otrzymuje brzmienie:
„m) reprezentowanie Związku i jego podstawowych jednostek organizacyjnych przed sądem wykonywane za
pośrednictwem co najmniej jednego członka lub członkini Związku do tego upoważnionego uchwałą Komisji
Krajowej.”.
23) w § 26 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
a) „Komisja Krajowa określa strukturę wewnątrzorganizacyjną Związku powołując podstawowe
jednostki organizacyjne Związku lub inne celowe bądź stałe jednostki organizacyjne konieczne
dla wypełniania statutowych celów Związku.”;
24) § 30 otrzymuje brzmienie:
„§ 30. 1. Uchwały Komisji Krajowej Związku zapadają większością głosów przy obecności co najmniej
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połowy jej członków i członkiń.
2. Upoważnienie udzielone uchwałą Komisji Krajowej jest skuteczne wobec osób trzecich, jeżeli pod pismem
dokumentującym treść tej uchwały podpisze się co najmniej jeden Członek lub Członkini Komisji Krajowe
niebędący osobą upoważnioną przez tą uchwałę.”.
25) § 31 otrzymuje brzmienie:
§ 31. 1. Komisja Krajowa jest organem kolegialnym organizującym swoją pracę na zasadach określonych
przez Zjazd Delegatów i Delegatek Związku i na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
2. Komisja Krajowa wyłania ze swojego grona Skarbnika, który pełni funkcję kierownika zakładu w
rozumieniu przepisów prawa o rachunkowości.
26) § 39 otrzymuje brzmienie:
„1. Koła związkowe tworzy od 3 do 9 członków i członkiń Związku. Przy tworzeniu Koła jego członkowie
mogą zadecydować o odstąpieniu od wyboru Prezydium i Komisji Rewizyjnej, kompetencje tych organów
przejmuje wówczas Ogólne Zebranie Członków i Członkiń Koła. Interesy i prawa członków koła wobec
pracodawców lub innych podmiotów zatrudniających reprezentuje:
a) wskazana przez Koło komisja zakładowa, międzyzakładowa lub środowiskowa – jeżeli Koło jest
samodzielną podstawową jednostką organizacyjną związku,
b) ta podstawowa jednostka organizacyjna związku, przy której Koło zostało utworzone.
2. Komisje Zakładowe tworzy się w zakładzie pracy lub u podmiotu zatrudniającego, w którym do Związku
należy przynajmniej 10 pracowników zatrudnionych w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy lub
innych osób jeżeli od ich zrzeszania zależą uprawnienia zakładowej organizacji związkowej w zakładzie pracy
lub u innego podmiotu zatrudniającego.
3. Komisje Międzyzakładowe tworzy się w zakładzie pracy lub u podmiotu zatrudniającego, o
wielostopniowej strukturze organizacyjnej lub gdy organizacja obejmuje pracowników lub inne osoby
zatrudnione w kilku zakładach pracy lub u różnych podmiotów zatrudniających.
4. Na żądanie pracodawcy lub innego podmiotu zatrudniającego, Prezydium Komisji Międzyzakładowej
przedstawia strukturę organizacji w odniesieniu co do liczby członków i członkiń w poszczególnych zakładach
pracy lub u poszczególnych podmiotów zatrudniających.
5. Komisje Środowiskowe tworzy co najmniej 10 członków lub członkiń związku nienależących do Komisji
zakładowych lub międzyzakładowych.
6. Emeryci, renciści, osoby bezrobotne, osoby pobierające zasiłki i świadczenia przedemerytalne oraz inne
osoby mogą wchodzić w skład komisji zakładowych lub międzyzakładowych lub tworzyć komisje
środowiskowe.”;
27) § 40 otrzymuje brzmienie:
„§ 40. 1. Podstawowe jednostki organizacyjne Związku:
a) posiadają samodzielność w podejmowaniu decyzji dotyczących spraw na szczeblu zakładu pracy lub
obszaru swego działania respektując postanowienia Statutu i uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów i
Delegatek i uchwały Komisji Krajowej,
b) mogą prowadzić działalność gospodarczą,
c) korzystają z uprawnień wynikających z prawa pracy i ustawy o Związkach Zawodowych,
d) prowadzą działalność w sprawach socjalnych, bytowych i kulturalnych,
e) prowadzą ewidencję członków i członkiń, oraz rejestr tworzonych przez siebie jednostek organizacyjnych,
f) w wypadku przyznania im osobowości prawnej samodzielnie dysponują środkami finansowymi, kontem,
oraz realizują budżet zgodnie z prawem, w pozostałych wypadkach uprawnienia te realizują w ramach
kompetencji przyznanych im uchwałą Komisji Krajowej Związku lub za pośrednictwem Komisji Krajowej
Związku.
2. Podstawowe jednostki organizacyjne Związku reprezentują Związek przed sądem samodzielnie, gdy
przepisy prawa przyznają związkom zawodowym działającym w zakładzie pracy lub u innego podmiotu
zatrudniającego prawo występowania do sądu z roszczeniami, w szczególności zaś dotyczy to spraw z zakresu
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Upoważnienie do działania za związek w tych sprawach
wynika z uchwały Prezydium podstawowej jednostki organizacyjnej Związku.
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3. Upoważnienie udzielone uchwałą Prezydium lub Ogólnego Zebrania Członków i Członkiń podstawowej
jednostki organizacyjnej Związku jest skuteczne wobec osób trzecich, jeżeli pod pismem dokumentującym
treść tej uchwały podpisze się co najmniej jeden Członek lub Członkini Prezydium niebędący osobą
upoważnioną przez tą uchwałę, chyba że jest to jedyna osobą, którą wyznaczono do reprezentacji tej
organizacji wobec pracodawców lub innych podmiotów zatrudniających. Dowolny Członek lub Członkini
Komisji Krajowej Związku na wniosek osoby zainteresowanej potwierdza, iż treść pisma podpisanego
wyłącznie przez tą osobę, na której upoważnienie do działania wskazuje się w jego treści, odpowiada
rzeczywiście podjętej uchwale co stwierdza się na podstawie dokumentów przedłożonych przez podstawową
jednostkę organizacją Związku.
4. Wszelkie oświadczenia kierowane wobec osób trzecich w imieniu podstawowej jednostki organizacyjnej
Związku z zastrzeżeniem ust. 3 oraz art. 43 ust. 8 i 9 są skuteczne, jeżeli podpisze się pod nimi choćby jeden
członek Prezydium lub inna osoba do tego upoważniona.
5. Zebranie Ogólne Członków i Członkiń podstawowej jednostki organizacyjnej Związku jest skuteczne, jeżeli
bierze w nim udział co najmniej 50% uprawnionych w pierwszym terminie, natomiast jego uchwały zapadają
zwykłą większością głosów. W drugim terminie jest ono skuteczne bez względu na quorum, a jego uchwały
zapadają większością 2/3 głosów.
6. W uzasadnionych względami organizacyjnymi sytuacjach w podstawowych jednostkach organizacyjnych
Związku instancja Zebrania Ogólnego Członków i Członkiń może być zastąpiona przez instancję Zebrania
Ogólnego Delegatów i Delegatek, którą tworzą delegaci i delegatki wyłaniani w tym celu przez członków i
członkinie jednostek organizacyjnych wyodrębnionych w ramach podstawowej jednostki organizacyjnej
Związku. Decyzje taką może podjąć Komisja Tymczasowa Związku na zebraniu, o którym mowa w § 41 ust.
4, lub każde następne Zebranie Ogólne Członków i Członkiń podstawowej jednostki organizacyjnej Związku.
7. Zebranie Ogólne Delegatów i Delegatek przejmuje kompetencje Zebrania Ogólnego Członków i Członkiń
podstawowej jednostki organizacyjnej. Postanowienia statutowe dotyczące Zebrania Ogólnego Członków i
Członkiń podstawowej jednostki organizacyjnej stosuje się odpowiednio do Zebrania Ogólnego Delegatów i
Delegatek Związku.
8. Organizacje podstawowe są zobowiązane do wybrania przynajmniej 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.”;
28) § 41 otrzymuje brzmienie:
„§ 41. 1. Podstawowe jednostki organizacyjne powstają w wyniku zebrania założycielskiego osób
zgłaszających gotowość przystąpienia do Związku, które wyłonią Komisję Tymczasową.
2. Po przedstawieniu protokołu z zebrania oraz wyboru Komisji Tymczasowej wraz z imiennymi deklaracjami
członkowskimi, Komisja Krajowa dokonuje rejestracji podstawowej jednostki organizacyjnej związku jako
Komisji Tymczasowej o charakterze zakładowym, międzyzakładowym, środowiskowym lub samodzielnego
koła związkowego. Charakter ten może ulegać zmianie w zależności od potrzeb Komisji Tymczasowej.
3. Komisja Tymczasowa utworzona na jednym lub więcej niż jednym zakładzie pracy odpowiednio u jednego
lub więcej niż jednego podmiotu zatrudniającego może wyłonić spośród swoich członków Komitet
Założycielski zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej, o którym mowa w ustawie o
związkach zawodowych lub innym akcie prawnym odnoszącym się do działalności związków zawodowych
oraz korzysta z uprawnień i obowiązków przysługujących Komitetowi Założycielskiemu.
4. Komisja Tymczasowa podstawowej organizacji związkowej ma obowiązek zwołać w terminie trzech
miesięcy od dnia rejestracji zebranie członków i członkiń celem wyłonienia stałych struktur, do którego stosuje
się odpowiednio postanowienia statutu o Zebraniu Ogólnym Członków i Członkiń podstawowej jednostki
organizacyjnej Związku.
5. Od momentu utworzenia oraz przez okres, o którym mowa w ust. 4 Komisja Tymczasowa posiada pełne
uprawnienia podstawowej jednostki organizacyjnej Związku w tym także uprawnienia organizacji zakładowej
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lub międzyzakładowej związku zawodowego, o których mowa w ustawie o związkach zawodowych lub innym
akcie prawnym odnoszącym się do działalności związków zawodowych jeżeli spełnia wskazane w nim
kryteria.
6. Zakończenie istnienia podstawowej jednostki organizacyjnej Związku stwierdza Komisja Krajowa.
Powoduje to wykreślenie organizacji z odpowiedniego rejestru, utratę prawa do używania nazwy i znaku
Związku, a także niemożność występowania z roszczeniami finansowymi wobec Związku i utratę prawa do
gospodarowania majątkiem organizacji, który przejmuje organizacja wyższego szczebla.”;
29) § 42 otrzymuje brzmienie:
„§ 42. 1. Prezydia podstawowych jednostek organizacyjnych Związku liczą od 3 do 9 członków i członkiń.
2. Komisje Rewizyjne podstawowych jednostek organizacyjnych Związku liczą od 2 do 5 członków i członkiń.
3 . W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale do władz szczebla podstawowego odpowiednie
zastosowanie mają postanowienia statutu dotyczące władz ogólnozwiązkowych.
4. Z ważnych przyczyn Prezydia podstawowych jednostek organizacyjnych Związku mogą uchwałą skrócić
kadencję władz tych jednostek.”;
30) w § 43 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wysokość składki, o której mowa w ust. 3 może być obniżona w drodze uchwały właściwej podstawowej
jednostki organizacyjnej Związku dla osób niepracujących lub znajdujących w się w szczególnej sytuacji.”;
31) w § 43 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Do składania w imieniu Związku oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych uprawniony
jest każdy Członek lub Członkini Komisji Krajowej Związku upoważniony do tego uchwałą Komisji Krajowej
Związku.”;
32) w § 43 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Do składania w imieniu podstawowej jednostki organizacyjnej Związku oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków majątkowych z zastrzeżeniem § 40 ust. 1 lit. f uprawniony jest każdy Członek lub Członkini
Prezydium upoważniony do tego uchwałą Prezydium.”;
33) w § 43 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu, a zwłaszcza nabywania, zbywania,
przekazywania lub likwidacji trwałych środków majątkowych wymagana jest uchwała Krajowego Zjazdu
Delegatów i Delegatek Związku, a w wypadku podstawowych jednostek organizacyjnych Związku, z
zastrzeżeniem § 40 ust. 1 lit. f, uchwała Ogólnego Zebrania Członków i Członkiń organizacji podstawowej
Związku.”;
34) w § 43 ust. 10 uchyla się.
§3
W ciągu siedmiu dni od wejścia w życie niniejszej uchwały Komisja Krajowa Związku zobowiązana jest do
wydania tekstu jednolitego statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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