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STANOWISKO 
 

 

Działając w imieniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ”Solidarność” -80, 

mając na względzie zapisy Statutu Forum Związków Zawodowych, podnoszę co następuje.  

 

Zgodnie z art. 10 Statutu FZZ – „organizacje członkowskie przystępujące do Forum w okresie 

pomiędzy kongresami mają prawo do desygnowania swoich przedstawicieli do organów 

Forum.” 

 

Art. 12 ust. 1 Statutu FZZ normuje, że „organy statutowe Forum tworzą przedstawiciele 

organizacji członkowskich.” Ponadto w myśl ust. 2 ww. artykułu, organami statutowymi 

Forum są: 

 

a. Kongres; 

b. Zarząd Główny; 

c. Prezydium; 

d. Krajowa Komisja Rewizyjna. 

 

Mając na względzie zapis art. 10 Statutu FZZ stwierdzić należy, iż nowe organizacje 

członkowskie, które przystąpiły do Forum uprawnione są do wskazania swoich delegatów na 

Kongres. Istotą owego zapisu jest umożliwienie nowym organizacjom członkowskim, wzięcie 

udziału w obradach Forum na każdym jego etapie.  

 

Nie ulega wątpliwości, iż wszelkie wydawane przez Forum regulacje nie mogą być sprzeczne 

z zapisami Statutu FZZ. Co istotne sprzeczna ze Statutem FZZ nie może być także Ordynacja 
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bowiem „Związkową Konstytucją”, która stanowi akt nadrzędny względem wszystkich 

innych regulacji.  

 

Wobec powyższego za niedopuszczalną należy uznać próbę uniemożliwienia nowym 

organizacjom członkowskim, które przystąpiły do FZZ w trakcie trwania kadencji między 

Kongresami desygnowania swoich delegatów na Kongres zaplanowany na dzień 21.12.2015r. 

Tego rodzaju działanie stanowi naruszenie art. 10 Statutu FZZ i nie może być akceptowane 

przez pozostałe organizacje członkowskie. W ocenie NSZZ ”Solidarność” -80 

niedopuszczenie delegatów wskazanych zgodnie z parytetami przez organizacje, które 

wstąpiły do FZZ w trakcie kadencji, czyli między Kongresami może stanowić przesłankę do 

żądania unieważnienia uchwał podejmowanych na Kongresie. 

 

Trzeba zauważyć, iż Kongres jest najważniejszym organem statutowym Forum. Do jego 

zadań należy m.in. określanie programu i kierunków działania. Istotą funkcjonowania Forum 

jest m.in. współdziałanie z organizacjami związkowymi w kraju i za granicą na rzecz postępu 

społecznego, praw człowieka, swobód demokratycznych. Biorąc pod uwagę cele Forum nie 

można akceptować naruszania przepisów wewnętrznych, które zostały określone w Statucie. 

 

Mając powyższe na względzie, wzywam Zarząd Główny i Prezydium Forum Związków 

Zawodowych do respektowania zapisów Statutu FZZ, a tym samym do umożliwienia 

delegatom wskazanym przez organizacje, które przystąpiły do FZZ w trakcie trwania kadencji 

wzięcia udziału w Kongresie.   

 

 

 


