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PRAKTYCZNE ASPEKTY TWORZENIA  MIĘDZYZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI 

ZLPPN 

 

            Określeniu podstawowych pojęć i zasad funkcjonowania międzyzakładowej 

organizacji związkowej poświęcony został artykuł zatytułowany ,,POJĘCIE ORAZ 

NIEKTÓRE ASPEKTY TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA 

MIĘDZYZAKŁADOWYCH ORGANIZACJI  ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH,,, który 

został opublikowany  przez ZLP PN w zakładce - prawo. Celem niniejszego opracowania jest 

przedstawienie i omówienie praktycznych problemów  związanych z utworzeniem 

międzyzakładowej organizacji ZLPPN. Tytułem przypomnienia wskazuję, że 

międzyzakładową organizacją związkową jest organizacją, która zrzesza pracowników 

zatrudnionych  w  kilku parkach narodowych. Utworzenie  międzyzakładowej  organizacji 

związkowej zapewnia pracownikom  korzystanie  z uprawnień zakładowej organizacji 

związkowej określonych w art. 26 - 33 1 ustawy o zz pomimo, że nie spełniają oni wymogów 

koniecznych dla utworzenia zakładowej organizacji.  Aby powstała międzyzakładowa 

organizacja  Związku Leśników Polskich Parków Narodowych, koniecznym jest zebranie się 

grupy inicjatywnej  liczącej  co najmniej 10 pracowników zatrudnionych w co najmniej w 

dwóch parkach narodowych. Istotnym jest aby byli to pracownicy takich  parków 

narodowych, w których nie działa zakładowa organizacja ZLP PN. Odrębnym zagadnieniem 

jest przekształcanie organizacji zakładowej w międzyzakładową. Problematyce 

przekształcenia zakładowej organizacji związkowej  zostanie poświęcone odrębne 

opracowanie. Zgodnie z obowiązującym prawem związek zawodowy mogą utworzyć tylko 

pracownicy, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz osoby wykonujące pracę 

na podstawie umowy agencyjnej. Osoby tworzące międzyzakładową organizacje ZLPPN nie 

mogą  być równocześnie członkiem innego związku zawodowego, co wynika z zapisu § 15 

ust.4 Statutu ZLP PN. Bez znaczenia jest liczba pracowników zatrudnionych w każdym z 

parków narodowych ( istotnym jest jedynie to aby w sumie nie było ich mniej niż 10 ) - tak 

więc przykładowo międzyzakładową organizację może utworzyć grupa w skład, której 

wchodzi jeden pracownik z ,,X,, Parku Narodowego, dwóch pracowników  z ,,Y,, Parku 

Narodowego i siedmiu   pracowników  z ,, Z ,,  Parku Narodowego.  Statutu Związku 

Leśników Polskich Parków Narodowych określa, w jaki sposób może powstać kolejna 

struktura  wchodząca w jego skład. Tak więc tworząc międzyzakładową organizację ZLP PN 

należy odnosić się w pierwszej kolejności do zapisów statutowych. Podejmując próbę 
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przedstawienia krok po kroku czynności organizacyjnych kreślę także projekty  uchwał, 

których podjęcie jest konieczne lub celowe dla utworzenia organizacji międzyzakładowej 

ZLP PN. 

Jak utworzyć  międzyzakładową organizację Związku Leśników Polskich Parków 
Narodowych   ?  

 

1. Krok pierwszy  

 

Należy w określonym czasie i miejscu zwołać i odbyć  zebranie inicjatywne (założycielskie). 

W obecnym stanie prawnym, w mojej ocenie brak jest wystarczających argumentów   

uzasadniających  przeprowadzenie głosownia nad uchwałami dotyczącymi utworzenia 

związku zawodowego -  na odległość np. korespondencyjnie, faxem lub telefonicznie. 

Z przebiegu zebrania powinien być sporządzony   protokół  – wzór stanowi załącznik nr 1 ,  

Grupa inicjatywna zebrawszy się  podejmuje uchwały: 

- o utworzeniu międzyzakładowej organizacji związkowej ………….PN , ……………….PN 

ZLLPN ( wraz z ustaleniem jego nazwy )  – wzór stanowi załącznik nr 2 ,  

- o uchwaleniu statutu – wzór stanowi załącznik nr 3,  

- w sprawie wyboru komitetu założycielskiego liczącego od  trzech do siedmiu pracowników, 

którzy utworzyli międzyzakładową organizację związkową - wzór stanowi załącznik nr 4. 

Grupa inicjatywna może ( nie musi na tym etapie )  podjąć także uchwałę dotyczącą  wyboru  

organów  międzyzakładowej organizacji związkowej : 

-  uchwała o powołaniu zarządu - wzór stanowi zał. nr 5 a ,b 

zał.nr 1  

                                                          protokół 
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z zebrania inicjatywnego odbytego w …………………… w dniu 

…………………celem utworzenia  Międzyzakładowej Organizacji Związku  Leśników 

Polskich ……………………Parku Narodowego i …………………..Parku Narodowego  

………………………….  jako jednostki organizacyjnej  Związku Leśników Polskich 

Parków Narodowych] 

 

Zebrani pracownicy   ………………………….. Parku Narodowego : 

 

1.…………………………………………….. 

( Imię , Nazwisko, PESEL) 

2,.…………………………………………….. 

( Imię , Nazwisko, PESEL) 

oraz ………………………………Parku Narodowego  

1.…………………………………………….. 

( Imię , Nazwisko, PESEL) 

2,.…………………………………………….. 

( Imię , Nazwisko, PESEL) 

( należy wpisać wszystkich uczestników zebrania założycielskiego ) 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

1. W głosowaniu jawnym wybrali ……………………………………………………… 

na przewodniczącego zebrania . 
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za wyborem oddano ……………. głosów  

przeciwko wyborowi oddano ……………głosów  

…………………………… wstrzymało się od głosowania  

Uchwała została podjęta 

Przewodniczący zebrania  odczytał obecnym projekt uchwały w sprawie utworzenia  

międzyzakładowej organizacji związkowej pod nazwą Międzyzakładowa Organizacja 

Związku  Leśników Polskich ……………………Parku Narodowego i 

…………………..Parku Narodowego, która będzie  jednostką organizacyjną  Związku 

Leśników Polskich Parków Narodowych. Po odczytaniu przystąpiono do głosowania 

jawnego. 

za  przyjęciem uchwały oddano ………………… głosów. 

przeciwko uchwale oddano ……………………….głosów  

…………………………… wstrzymało się od głosowania  

Uchwała została podjęta  

 

W związku podjęciem Uchwały nr 1 w sprawie założenia Międzyzakładowej  Organizacji 

Związku Leśników Polskich ……………………Parku Narodowego i 

…………………..Parku Narodowego jako jednostki organizacyjnej  Związku Leśników 

Polskich Parków Narodowych Przewodniczący Zebrania odczytał Statut Związku Leśników 

Polskich Parków Narodowych.  Wszyscy obecni mieli dodatkową możliwość zapoznania się 

ze Statutem  w formie pisemnej. 

Następnie Przewodniczący zebrania odczytał obecnym projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

Statutu Związku Leśników Polskich Parków Narodowych jako aktu w oparciu, o który będzie 

działała  Międzyzakładowa  Organizacja Związku  Leśników Polskich 

……………………Parku Narodowego i …………………..Parku Narodowego. Po 

odczytaniu przystąpiono do głosowania jawnego. 
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za  przyjęciem uchwały oddano ………………… głosów. 

przeciwko uchwale oddano ……………………….głosów  

…………………………… wstrzymało się od głosowania  

Uchwała została podjęta  

Przewodniczący zebrania poinformował obecnych, że oczekuje na zgłaszanie kandydatur 

osób, które wejdą w skład Komitetu Założycielskiego liczącego od  trzech do siedmiu 

pracowników, którzy utworzyli międzyzakładową organizację związkową. 

Przeprowadzono głosowanie jawne w sprawie ilości członków komitetu . Przyjęto, że 

Komitet założycielski będzie się składał z …………… osób.  Przewodniczący zebrania 

poprosił obecnych o składanie kandydatur do Komitetu  Założycielskiego. 

Zgłoszono kandydatury . 

  1.…………………………………………….. 

( Imię , Nazwisko, PESEL) 

2,.…………………………………………….. 

( Imię , Nazwisko, PESEL) 

3.…………………………………………….. 

( Imię , Nazwisko, PESEL) 

4,.…………………………………………….. 

( Imię , Nazwisko, PESEL) 

5.…………………………………………….. 

( Imię , Nazwisko, PESEL) 

6,.…………………………………………….. 
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( Imię , Nazwisko, PESEL) 

7.…………………………………………….. 

( Imię , Nazwisko, PESEL) 

 

 W głosowaniu tajnym  podjęto uchwałę i postanowiono  wybrać …………. osobowy 

Komitet Założycielski   w skład , którego weszli : 

1.…………………………………………….. , który otrzymał ………głosów  

( Imię , Nazwisko, PESEL) 

2,.…………………………………………….. , który otrzymał ………głosów 

( Imię , Nazwisko, PESEL) 

3.…………………………………………….. , który otrzymał ………głosów 

( Imię , Nazwisko, PESEL) 

4,.…………………………………………….. , który otrzymał ………głosów 

( Imię , Nazwisko, PESEL) 

5.…………………………………………….. , który otrzymał ………głosów 

( Imię , Nazwisko, PESEL) 

6,.…………………………………………….. , który otrzymał ………głosów 

( Imię , Nazwisko, PESEL) 

7.…………………………………………….. , który otrzymał ………głosów 

( Imię , Nazwisko, PESEL) 

 ( należy wpisać wszystkich uczestników komitetu  założycielskiego ) 
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Karty z głosowania tajnego Przewodniczący zebrania umieścił w kopercie, która została 

zamknięta  i podpisana przez uczestników Zebrania. 

Po podjęciu powyższych uchwał  obecni sformułowali wniosek do Związku Leśników 

Polskich Parków Narodowych o podjęcie czynności związanych z rejestracją. 

Na tym zebranie komitetu założycielskiego zostało zakończone a obecni złożyli podpisy pod 

protokołem .  

Podpisy uczestników zebrania założycielskiego : 

1 ………………………………….. podpis ………………………….. 

2 ………………………………….. podpis ………………………….. 

3 ………………………………….. podpis ………………………….. 

4 ………………………………….. podpis ………………………….. 

5 ………………………………….. podpis ………………………….. 

6 ………………………………….. podpis ………………………….. 

7 ………………………………….. podpis ………………………….. 

8 ………………………………….. podpis ………………………….. 

9 ………………………………….. podpis ………………………….. 

10 ………………………………….podpis ………………………….. 

( podpisy składają wszyscy uczestnicy ) 

 

zał.nr 2 

Uchwała nr ……………… 

zebrania założycielskiego 
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Międzyzakładowej Organizacji Związku  Leśników Polskich ……………………Parku 

Narodowego i …………………..Parku Narodowego  …………………………. 

 jako jednostki organizacyjnej  Związku Leśników Polskich Parków Narodowych  

podjęta w ………………………….. 

w dniu ........................................................ 

Zebrani pracownicy   ………………………….. Parku Narodowego : 

 

1.…………………………………………….. 

( Imię , Nazwisko, PESEL) 

2,.…………………………………………….. 

( Imię , Nazwisko, PESEL) 

oraz ………………………………Parku Narodowego  

1.…………………………………………….. 

( Imię , Nazwisko, PESEL) 

2,.…………………………………………….. 

( Imię , Nazwisko, PESEL) 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

( należy wpisać wszystkich uczestników zebrania założycielskiego ) 
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 postanawiają utworzyć  Międzyzakładową Organizację Związku  Leśników Polskich 

……………………Parku Narodowego i …………………..Parku Narodowego  jako 

jednostkę organizacyjną  Związku Leśników Polskich Parków Narodowych. Za  przyjęciem 

uchwały oddano ………………… głosów. 

Prowadzący zebranie 

.................................... 

imię i nazwisko 

.................................... 

podpis 

miejscowość, dnia ...................... 

Jednocześnie każdy  składający poniżej podpis oświadcza, że : 

-  nie jest członkiem innego związku zawodowego, jak też nie występują inne 

przeszkody do uzyskania członkostwa w Związku.  

- zna Statut Związku Leśników Polskich Parków Narodowych, zobowiązuje się 

do jego przestrzegania oraz popiera program Związku  

i zobowiązuję się do działania w celu jego realizacji. 

- wyraża  zgodę na przetwarzanie dla  potrzeb  Związku Leśników Polskich 

Parków Narodowych swoich danych osobowych  w  rozumieniu ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2015.2135 z dnia 2015.12.16 

Podpisy uczestników zebrania założycielskiego : 

1 ………………………………….. podpis ………………………….. 

2 ………………………………….. podpis ………………………….. 

3 ………………………………….. podpis ………………………….. 

4 ………………………………….. podpis ………………………….. 

5 ………………………………….. podpis ………………………….. 
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6 ………………………………….. podpis ………………………….. 

7 ………………………………….. podpis ………………………….. 

8 ………………………………….. podpis ………………………….. 

9 ………………………………….. podpis ………………………….. 

10 …………………………… ….. podpis ………………………….. 

( podpisy składają wszyscy uczestnicy ) 

 

zał.nr 3 

Uchwała nr ……………… 

zebrania założycielskiego 

Międzyzakładowej Organizacji Związku  Leśników Polskich ……………………Parku 

Narodowego i …………………..Parku Narodowego  …………………………. 

 jako jednostki organizacyjnej  Związku Leśników Polskich Parków Narodowych  

podjęta w ………………………….. 

w dniu ........................................................ 

Zebrani pracownicy   ………………………….. Parku Narodowego : 

 

1.…………………………………………….. 

( Imię , Nazwisko, PESEL) 

2,.…………………………………………….. 

( Imię , Nazwisko, PESEL) 
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oraz ………………………………Parku Narodowego  

1.…………………………………………….. 

( Imię , Nazwisko, PESEL) 

2,.…………………………………………….. 

( Imię , Nazwisko, PESEL) 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

( należy wpisać wszystkich uczestników zebrania założycielskiego ) 

 

 w związku podjęciem w dniu dzisiejszym  Uchwały nr 1 w sprawie założenia   

Międzyzakładowej Organizacji Związku Leśników Polskich ……………………Parku 

Narodowego i …………………..Parku Narodowego  jako jednostki organizacyjnej  

Związku Leśników Polskich Parków Narodowych  postanawiają przyjąć Statut Związku 

Leśników Polskich Parków Narodowych stanowiący załącznik  do niniejszej uchwały. 

 Za  przyjęciem uchwały oddano ………………… głosów. 

Prowadzący zebranie 

.................................... 

imię i nazwisko 

.................................... 

podpis 

miejscowość, dnia ...................... 

 

Podpisy uczestników zebrania założycielskiego : 

1 ………………………………….. podpis ………………………….. 
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2 ………………………………….. podpis ………………………….. 

3 ………………………………….. podpis ………………………….. 

4 ………………………………….. podpis ………………………….. 

5 ………………………………….. podpis ………………………….. 

6 ………………………………….. podpis ………………………….. 

7 ………………………………….. podpis ………………………….. 

8 ………………………………….. podpis ………………………….. 

9 ………………………………….. podpis ………………………….. 

10 ………………………………….podpis ………………………….. 

( podpisy składają wszyscy uczestnicy ) 

zał.nr 4 

Uchwała nr ……………… 

zebrania założycielskiego 

Międzyzakładowej Organizacji Związku  Leśników Polskich ……………………Parku 

Narodowego i …………………..Parku Narodowego  …………………………. 

 jako jednostki organizacyjnej  Związku Leśników Polskich Parków Narodowych  

podjęta w ………………………….. 

w dniu ........................................................ 

Zebrani pracownicy   ………………………….. Parku Narodowego: 

 

1.…………………………………………….. 
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( Imię , Nazwisko, PESEL) 

2,.…………………………………………….. 

( Imię , Nazwisko, PESEL) 

oraz ………………………………Parku Narodowego  

1.…………………………………………….. 

( Imię , Nazwisko, PESEL) 

2,.…………………………………………….. 

( Imię , Nazwisko, PESEL) 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

( należy wpisać wszystkich uczestników zebrania założycielskiego ) 

 

 postanawiają wybrać …………. osobowy Komitet Założycielski   w skład, którego weszli : 

1.…………………………………………….. 

( Imię , Nazwisko, PESEL) 

2,.…………………………………………….. 

( Imię , Nazwisko, PESEL) 

3.…………………………………………….. 

( Imię , Nazwisko, PESEL) 

4,.…………………………………………….. 

( Imię , Nazwisko, PESEL) 
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5.…………………………………………….. 

( Imię , Nazwisko, PESEL) 

6,.…………………………………………….. 

( Imię , Nazwisko, PESEL) 

7.…………………………………………….. 

( Imię , Nazwisko, PESEL) 

 ( należy wpisać wszystkich uczestników komitetu  założycielskiego ) 

 

 

Za  przyjęciem uchwały oddano ………………… głosów. 

Prowadzący zebranie 

.................................... 

imię i nazwisko 

.................................... 

podpis 

miejscowość, dnia ...................... 

 

Podpisy uczestników zebrania założycielskiego : 

1 ………………………………….. podpis ………………………….. 

2 ………………………………….. podpis ………………………….. 

3 ………………………………….. podpis ………………………….. 

4 ………………………………….. podpis ………………………….. 



15 
 

5 ………………………………….. podpis ………………………….. 

6 ………………………………….. podpis ………………………….. 

7 ………………………………….. podpis ………………………….. 

8 ………………………………….. podpis ………………………….. 

9 ………………………………….. podpis ………………………….. 

10 …………………………… ….. podpis ………………………….. 

( podpisy składają wszyscy uczestnicy ) 

Jak już uprzednio podnosiłem grupa inicjatywna może, ale nie musi powołać w trakcie  

zebrania inicjatywnego organy międzyzakładowej organizacji związkowej. Poniżej 

przedstawiam  projekty uchwał  dotyczące powołania członków  Zarządu  

zał.nr 5 a  

Uchwała nr ……………… 

zebrania założycielskiego 

Międzyzakładowej Organizacji Związku  Leśników Polskich ……………………Parku 

Narodowego i …………………..Parku Narodowego  …………………………. 

 jako jednostki organizacyjnej  Związku Leśników Polskich Parków Narodowych  

podjęta w ………………………….. 

w dniu ........................................................ 

Zebrani pracownicy   ………………………….. Parku Narodowego : 

 

1.…………………………………………….. 
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( Imię , Nazwisko, PESEL) 

2,.…………………………………………….. 

( Imię , Nazwisko, PESEL) 

oraz ………………………………Parku Narodowego  

1.…………………………………………….. 

( Imię , Nazwisko, PESEL) 

2,.…………………………………………….. 

( Imię , Nazwisko, PESEL) 

( należy wpisać wszystkich uczestników zebrania założycielskiego ) 

 

 postanawiają wybrać ……………………………... na Przewodniczącego Międzyzakładowej 

Organizacji Związku  Leśników Polskich ……………………Parku Narodowego i 

…………………..Parku Narodowego  …………………………. 

 

za  przyjęciem uchwały oddano ………………… głosów. 

przeciwko uchwale oddano ……………………….głosów  

…………………………… wstrzymało się od głosowania  

Uchwała została podjęta  

 

1.…………………………………………….. 

( Imię , Nazwisko, PESEL) 
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2,.…………………………………………….. 

( Imię , Nazwisko, PESEL) 

3.…………………………………………….. 

( Imię , Nazwisko, PESEL) 

4,.…………………………………………….. 

( Imię , Nazwisko, PESEL) 

5.…………………………………………….. 

( Imię , Nazwisko, PESEL) 

6,.…………………………………………….. 

( Imię , Nazwisko, PESEL) 

7.…………………………………………….. 

( Imię , Nazwisko, PESEL) 

 ( należy wpisać wszystkich uczestników komitetu  założycielskiego ) 

 

Za  przyjęciem uchwały oddano ………………… głosów. 

Prowadzący zebranie 

.................................... 

imię i nazwisko 

.................................... 

podpis 

miejscowość, dnia ...................... 

Podpisy uczestników zebrania założycielskiego : 
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1 ………………………………….. podpis ………………………….. 

2 ………………………………….. podpis ………………………….. 

3 ………………………………….. podpis ………………………….. 

4 ………………………………….. podpis ………………………….. 

5 ………………………………….. podpis ………………………….. 

6 ………………………………….. podpis ………………………….. 

7 ………………………………….. podpis ………………………….. 

8 ………………………………….. podpis ………………………….. 

9 ………………………………….. podpis ………………………….. 

10 …………………………… ….. podpis ………………………….. 

( podpisy składają wszyscy uczestnicy ) 

zał.nr 5 b  

Uchwała nr ……………… 

zebrania założycielskiego 

Międzyzakładowej Organizacji Związku  Leśników Polskich ……………………Parku 

Narodowego i …………………..Parku Narodowego  …………………………. 

 jako jednostki organizacyjnej  Związku Leśników Polskich Parków Narodowych  

podjęta w ………………………….. 

w dniu ........................................................ 

Zebrani pracownicy   ………………………….. Parku Narodowego : 
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1.…………………………………………….. 

( Imię , Nazwisko, PESEL) 

2,.…………………………………………….. 

( Imię , Nazwisko, PESEL) 

oraz ………………………………Parku Narodowego  

1.…………………………………………….. 

( Imię , Nazwisko, PESEL) 

2,.…………………………………………….. 

( Imię , Nazwisko, PESEL) 

( należy wpisać wszystkich uczestników zebrania założycielskiego ) 

 

 postanawiają wybrać ……………………………... na Wiceprzewodniczącego 

Międzyzakładowej Organizacji Związku  Leśników Polskich ……………………Parku 

Narodowego i …………………..Parku Narodowego  …………………………. 

 

za  przyjęciem uchwały oddano ………………… głosów. 

przeciwko uchwale oddano ……………………….głosów  

…………………………… wstrzymało się od głosowania  

Uchwała została podjęta  

1.…………………………………………….. 

( Imię , Nazwisko, PESEL) 
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2,.…………………………………………….. 

( Imię , Nazwisko, PESEL) 

3.…………………………………………….. 

( Imię , Nazwisko, PESEL) 

4,.…………………………………………….. 

( Imię , Nazwisko, PESEL) 

5.…………………………………………….. 

( Imię , Nazwisko, PESEL) 

6,.…………………………………………….. 

( Imię , Nazwisko, PESEL) 

7.…………………………………………….. 

( Imię , Nazwisko, PESEL) 

 ( należy wpisać wszystkich uczestników komitetu  założycielskiego ) 

 

 

Za  przyjęciem uchwały oddano ………………… głosów. 

Prowadzący zebranie 

.................................... 

imię i nazwisko 

.................................... 

podpis 

miejscowość, dnia ...................... 
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Podpisy uczestników zebrania założycielskiego : 

1 ………………………………….. podpis ………………………….. 

2 ………………………………….. podpis ………………………….. 

3 ………………………………….. podpis ………………………….. 

4 ………………………………….. podpis ………………………….. 

5 ………………………………….. podpis ………………………….. 

6 ………………………………….. podpis ………………………….. 

7 ………………………………….. podpis ………………………….. 

8 ………………………………….. podpis ………………………….. 

9 ………………………………….. podpis ………………………….. 

10 …………………………… ….. podpis ………………………….. 

( podpisy składają wszyscy uczestnicy ) 

Według podanego wzoru należy powoływać inne organy międzyzakładowej organizacji 

związkowej . 

2. Krok drugi  

Zapis § 11 ust 12 Statutu ZLPPN stanowi, że -   organizacje zakładowe i międzyzakładowe 

rejestruje Zarząd Związku. Nie chodzi tu o zarząd zakładowej czy międzyzakładowej 

organizacji związkowej lecz  Zarząd Związku jako organizacji ponadzakładowej. W tym 

stanie Komitet założycielski ( lub Zarząd  w razie powołania Zarządu międzyzakładowej 

organizacji związkowej )  powinien wystąpić do Zarządu Związku o zarejestrowanie 

organizacji Międzyzakładowej Związku Leśników Polskich ………….. Parku Narodowego i 

…………………….Parku Narodowego  w Rejestrze właściwym dla  ZLPPN.  Z 

przedmiotowym  wnioskiem należy wystąpić bez zbędnej zwłoki tak aby dać Zarządowi 
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Związku czas na dokonanie czynności związanych z akceptacją powołania międzyzakładowej 

organizacji związkowej  jak  i jej rejestracją. W okresie  30 dni  (art. 14 ustawy o zz)  od  

podjęcia uchwały o założenia międzyzakładowej organizacji związkowej  Zarząd Związku  

pod rygorem utraty mocy prawnej   uchwały o powołaniu międzyzakładowej organizacji  

winien złożyć wniosek o rejestrację i rejestracji dokonuje. Ciężar  czynności  rejestracyjnych 

w istocie nie obciąża bezpośrednio komitetu  założycielskiego, co istotnie ułatwia założenie 

międzyzakładowej organizacji związkowej. Postępowanie rejestracyjne jest wolne od opłat 

sądowych ( pod warunkiem, że organizacja międzyzakładowa nie zamierza prowadzić  

działalności gospodarczej ). Poniżej przedstawiam wzór wniosku o rejestrację – zał nr 6 .  

zał.nr  6 

wniosek nr ……………… 

 

komitetu  założycielskiego / zarządu Międzyzakładowego Związku Leśników Polskich 

………….. Parku Narodowego i …………………….Parku Narodowego  w Rejestrze ZLPPN 

Wniosek 
 

Wnioskuję o zarejestrowanie  Międzyzakładowego  Związku Leśników Polskich ………….. 

Parku Narodowego i …………………….Parku Narodowego  w  Krajowym Rejestrze  

Sądowym . Niniejszym upoważniam ZLP PN do dokonywania wszelkich czynności 

związanych z rejestracją.   

 

Dane organizacji: 

 

Nazwa organizacji  …………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

adres ……………………………………………………………………………………………. 

data wyboru władz organizacji / Komitetu 
założycielskiego………………………………………………………………… 

 

Załączniki: 
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1.protokół przebiegu zebrania – stanowi załącznik nr 1 ,  

2. uchwała w sprawie utworzenia międzyzakładowej organizacji związkowej ………….PN , 

……………….PN ZLPPN ( wraz z ustaleniem jego nazwy ) załącznik nr   

3. uchwała  w sprawie  uchwalenia statutu –  załącznik nr 3 ,  

4 w sprawie wyboru komitetu założycielskiego -załącznik nr 4 . 

Ewentualnie mogą być  załączone uchwały dotyczące wyboru organów związku i dane 

osobowe osób wchodzących w skład organów (imię, nazwisko, adres zamieszkania, dane 

kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail). 

  

Podpisy członków komitetu  założycielskiego : 

1 ………………………………….. podpis ………………………….. 

2 ………………………………….. podpis ………………………….. 

3 ………………………………….. podpis ………………………….. 

4 ………………………………….. podpis ………………………….. 

5 ………………………………….. podpis ………………………….. 

6 ………………………………….. podpis ………………………….. 

7 ………………………………….. podpis ………………………….. 

 

Poznań, dnia 18 lutego 2016r. 

 

Opracował : Doktorant wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu Konrad Różowicz oraz Mirosław Różowicz radca prawny  


