
  

Uchwała w sprawie zmiany artykułu VI Statutu SEIU  
   

Zważywszy, że: Międzynarodowy Związek Pracowników Usług SEIU i należące do niego komórki 

lokalne dążą do zbudowania Władz Związkowych i wzmocnienia związku, aby zapewnić ochronę 

ludziom, którym służymy;  

  

oraz mając na uwadze, że: Wszyscy pracownicy powinni mieć istotny głos w decyzjach, które ich 

dotyczą;  

  

oraz mając na uwadze, że: Wspólny głos i siła pracowników zależą od zasad demokratycznych oraz 

od aktywnego uczestnictwa i zaangażowania członków komórek związków zawodowych;  

  

oraz mając na uwadze, że: Przestrzeganie zasad demokracji gwarantuje, że wszyscy pracownicy 

będą mieli istotny głos w podejmowaniu decyzji, które ich dotyczą;   

  

oraz mając na uwadze, że: Ponieważ kadencja członków zarządu SEIU różni się od kadencji 

członków zarządu komórek lokalnych, kadencja członka, który został wybrany zarówno na 

stanowisko członka zarządu lokalnego SEIU, jak i na stanowisko członka zarządu SEIU, może 

zakończyć się przed upływem jego kadencji jako członka zarządu SEIU;  

  

oraz mając na uwadze, że: W takich przypadkach umożliwienie byłemu Lokalnemu 

Przedstawicielowi SEIU pełnienia funkcji członka Zarządu SEIU do końca jego kadencji nie 

odzwierciedla woli jego Lokalnej Komórki SEIU, nie działa dla dobra i pomyślności SEIU, oraz 

narusza demokratyczne zasady, na których opiera się SEIU i jego związki członkowskie.      

  

UCHWAŁA:   w art. VI (Przedstawiciele), ustęp 2 (kadencja członków Zarządu), należy dodać 

następujący tekst: „Jednakże w przypadku, gdy mandat członka Zarządu Międzynarodowego w jego 

komórce lokalnej wygasa przed wygaśnięciem jego mandatu jako członka Zarządu 

Międzynarodowego, jego mandat jako członka Zarządu Międzynarodowego wygasa natychmiast i 

stosuje się procedurę obsadzania wakatów określoną w artykule VII.”  

  

 ORAZ:  w art. VII (Obsadzanie wakatów) należy dodać następujący tekst: „W przypadku 

wakatu wśród członków Międzynarodowego Komitetu Wykonawczego z przyczyny wskazanej w 

artykule VI ustęp 2, Międzynarodowy Komitet Wykonawczy, w terminie 90 dni od zaistnienia 

takiego wakatu, obsadza wakat na okres pozostały do zakończenia kadencji większością głosów.”  
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