Uchwała nr …../2017
X Krajowego Zjazdu Delegatek i Delegatów
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza
z dnia ………2017 r.
w sprawie powołania Koordynacji Branżowych i Terytorialnych
Na podstawie § 22 pkt 5 Statutu Związku uchwala się co następuje:
§1
Po § 29 dodaje się § 29a w brzmieniu:
„§ 29a 1. Komisja Krajowa na zgodny wniosek co najmniej dwóch podstawowych jednostek organizacyjnych
Związku i na podstawie zawartego między nimi porozumienia powołuje Koordynację Terytorialną lub
Branżową, celem której jest współdziałanie w ramach ustalonych ramowych zasad współpracy między tymi
podstawowymi jednostkami organizacyjnymi związku w obszarze określonego regionu lub branży.
2. Koordynację Terytorialną lub Branżową tworzy:
a) Rada Koordynacji (Rada) składająca się z oddelegowanych do tego celu członków lub członkiń
podstawowych jednostek organizacyjnych Związku dla których powołano Koordynację.
b) Sekretarz Rady Koordynacji wybierany lub wybierana przez Radę spośród jej Członków lub
Członkiń, odpowiedzialny lub odpowiedzialna za zwoływanie posiedzeń Rady i
przewodniczenie im.
3. Porozumienie o którym mowa w ust. 1 oraz jego zmiany akceptuje Komisja Krajowa Związku. Określa ono
w szczególności:
a) szczegółowe cele Koordynacji oraz zakres przyznanych jej kompetencji,
b) sposób procedowania i maksymalną liczbę osób delegowanych do Rady Koordynacji przez
poszczególne podstawowe jednostki organizacyjne Związku,
c) sposób partycypowania w kosztach finansowych działania Koordynacji,
d) zasady przystępowania do Koordynacji innych podstawowych jednostek organizacyjnych
Związku.”
4. Koordynacja Terytorialna lub Branżowa ulega rozwiązaniu:

a) na mocy porozumienia jej członków,
b) wskutek wystąpienia z niej przedostatniej podstawowej jednostki organizacyjnej
Związku,
c) na podstawie uchwały Komisji Krajowej, jeżeli ustali ona, iż działania podejmowane
w ramach Koordynacji są rażąco sprzeczne z celami statutowymi Związku albo
ramowe ustalenia porozumienia, o których mowa w ust. 3, nie były realizowane przez
długi okres czasu.
§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.

