Jak załoŜyć związek zawodowy?
Jeśli zdecydowałeś(-aś) się juŜ na działalność związkową, a w Twoim zakładzie pracy
nie ma organizacji związkowej lub istniejąca Ci nie odpowiada, powinieneś:
• zebrać co najmniej 10 koleŜanek i kolegów;
• powołać Komitet ZałoŜycielski związku zawodowego, zrzeszającego
pracowników Twojego zakładu pracy, w liczbie od 3 do 7 osób;
• opracować statut i uchwalić go
• w ciągu 30 dni od uchwalenia statutu złoŜyć wniosek do sądu rejestrowego o
wpisanie do KRS (wpis wolny jest od opłat);
• po rejestracji sądowej dokonać z innymi członkami związku zawodowego wyboru
członków organów statutowych;
• skorzystać z uprawnień określonych w art. 30, 31 i 32 ustawy o związkach
zawodowych, o ile Wasz związek spełnia te wymogi;
• powiadomić o istnieniu związku zawodowego pracodawcę wraz z określeniem
jego liczebności, bo to ma znaczenie przy ustaleniu reprezentatywności i innych
uprawnieniach związkowych.
A moŜe nie chcesz zajmować się całą tą procedurą i znalazłeś(-aś) juŜ związek
zawodowy, który Twoim zdaniem jest dla Ciebie odpowiedni, działa w Twojej branŜy
(profil działalności zakładu pracy), ale nie ma go w Twoim zakładzie pracy? Wtedy
wystarczy:
• zebrać grupę (jej liczebność zaleŜy od statutu danego związku) koleŜanek i
kolegów;
• zorganizować komórkę związku w Twoim zakładzie, w ramach istniejących
jednolitych związków zawodowych
• resztę pomogą Ci załatwić nasi koledzy z tych związków.
Kiedy juŜ wybierzesz formę załoŜenia związku zorganizuj zebranie zainteresowanych
osób. Zebranie zorganizuj poza zakładem pracy. Najlepiej poproś o pomoc kogoś
doświadczonego. Pomogą Ci w tym nasze Terenowe Przedstawicielstwa:
województwo lubuskie-Teresa Delikowska tel./68/452-95-28
województwo lubelskie -Anna Czechowska tel./81/531-00-29
województwo łódzkie – Krystyna Matusiak tel./42/636-60-92
województwo małopolskie- Danuta Kucharska tel./33/875-22-36;Adam Oleksy/18/44384-96
województwo mazowieckie- Wanda Śprlak /23/672-34-25
województwo podkarpackie- Zofia Bartochowska /15/ 842-08-67
województwo pomorskie- Eugeniusz Wysocki /59/ 848-86-70
województwo śląskie – BoŜena Rybnik /32/ 790-25-93
województwo świętokrzyskie – Regina Broda /41/ 344-38-46
województwo warmińsko – mazurskie – Danuta Szczypińska /89/ 625-24-43
województwo wielkopolskie – Adam Szczepaniak /61/ 850-86-19
województwo zachodniopomorskie – Tadeusz Szpanko /91/ 321-59-59
MoŜesz teŜ zadzwonić do biura Federacji w Warszawie: 022 550-57-28.
Dobry związkowiec charakteryzuje się nie tylko zapałem do pracy i wolą pomagania
swoim koleŜankom i kolegom-pracownikom, ale przede wszystkim wiedzą. Jak mówi
przysłowie, dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane. Nawet najliczniejszy związek,
jeśli nie będzie mieć za sobą dobrej znajomości prawa - tego, co przysługuje
związkowcom i pracownikom w stosunkach pracy - będzie bezsilny i skazany na dyktat

pracodawcy (często łamiącego świadomie lub nieświadomie istniejące uprawnienia
pracownicze i związkowe).

