
UCHW ALA NR XIX.128.2020 
RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 24 czerwiec 2020 r. 

w sprawie zawarcia porozumienia z Gmin,! Nowe Miasto w zakresie wsp61finansowania 
koszt6w zatrudnienia prezesa mic;dzyzakladowej organizacji zwi,!zkowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy Z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie grninnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z p6z. zm.) w zwi¢u z art. 34' ustawy z dnia 23 maja 1991 f . 

o zwi<lZkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. pOZ. 263 z p6z. zm.) uchwala siC; co nastc;puje: 

§l 

Wyraza siC; zgodC; na podpisanie porozurnienia pomic;dzy Grnin,! Baboszewo a Gmin,! Nowe 
Miasto w zakresie wsp61finansowania kosz6w zatrudnienia prezesa mic;dzyzakladowej 
organizacji zwi,!zkowej obejmuj,!cej swoim zasic;giem dzialania plac6wek oswiatowych dla 
ktorych organem prowadz,!cymjest Gmina Baboszewo, zwolnionego z obowillzku swiadczenia 
pracy na okres pelnienia funkcji prezesa. 

§2 

Wykonanie uchwaly powierza siC; W6jtowi Grniny Baboszewo zobowi<lZuj,!c go do zawarcia 
porozumienia, 0 ktorym mowa w § I uchwaly. 

§3 

Uchwala wchodzi w zycie z dniern podjc;cia. 



UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 34 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. 0 zwi~zkach zawodowych (Oz. U. z 2019 r. poz. 263 

z p6z. zm) pracodawcy objc;ci dzialaniem mic;dzyzakladowej organizacji zakladowej zobowi~zani s~ 

ponosie koszty zatrudnienia pracownika, kt6ry oddelegowany zostal do pracy zwi~zkowej. 

Pracodawcy objc;ci dzialaniem mic;dzyzakladowej organ izacj i zwi~zkowej ponos~ koszty, w tym 

koszty wynagrodzen i skladek na ubezpieczenia spoleczne, zwi~zane z zatrudnianiem pracownika 

zwolnionego z obowi~zku swiadczenia pracy na okres kadencji w zarz~dzie mic;dzyzakladowej 

organizacji zwi~zkowej - odpowiednio do udzialu liczby czlonk6w tej organizacji zatrudnionych u 

danego pracodawcy w I~cznej liczbie czlonk6w tej organizacji zatrudnionych u wszystkich 

pracodawc6w objC;tych dzialaniem tej organizacji - w przeliczeniu na pelny wymiar czasu pracy (art. 
341 ust. 1 ustawy 0 zwi~zkach zawodowych). 

Zarz~d mic;dzyzakladowej organizacji zwi~zkowej przedstawia pracodawcy, kt6ry zwolni pracownika 

lub pracownik6w z obowi~zku swiadczenia pracy lub od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do 

wynagrodzenia, informacje 0 

liczbie czlonk6w tej organizacji zatrudnionych u wszystkich pracodawc6w objC;tych dzialaniem 

tej organizacji oraz 

• liczbie czlonk6w tej organizacji u kazdego z tych pracodawc6w 

w przeliczeniu na pelny wymiar, wedlug stanu na ostatni dzien miesi~ca i przedstawia te 

informacje w terminie do 10 dnia miesi~ca nastc;puj~cego po miesi~cu , w kt6rym nast~pilo zwolnienie 

pracownika lub pracownik6w z obowi~zku swiadczenia pracy lub od pracy zawodowej z zachowaniem 

prawa do wynagrodzenia. 

Spos6b i tryb ponoszenia tych koszt6w okresla kazdy pracodawca, kt6ry zwolni pracownika lub 

pracownik6w z obowi~zku swiadczenia pracy lub od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do 

wynagrodzenia, w zakresie doryc~cym koszt6w zwi~zanych z zatrudnianiem tego pracownika lub tych 

pracownik6w (art. 341 ustawy 0 zwi~zkach zawodowych). 

Partycypacja w kosztach zwi~zanych z oddelegowaniem nauczyciela pelni~cemu funkcjc; w 
mic;dzyzakladowej organizacji zwi~zkowej dotyczy wszystkich pracodawc6w objC;tych dzialaniem tej 

organizacji, bez wzglC;du na to, czy podlegaj~ oni pod ten sam organ prowadz~cy. 0 tymjakie jednostki 

organizacyjne (zaklady pracy) obejmuje dzialaniem mic;dzyzakladowa organizacja zwi~zkowa, 

rozstrzygaj~ samor~dne decyzje wlasciwych organ6w danego zwi~zku zawodowego (wyrok SN z 13 

marca 1997 r. , I PKN 41 /97). 

Koszty zwi~zane ze zwolnieniem z obowi~zku swiadczenia pracy pracownika wskazanego 
przez mic;dzyzakladow~ organizacjc; zwi~zkow~, a zatrudnionego w jednej ze szk61, powinny bye 

rozlozone pomic;dzy wszystkie szkoly objc;te dzialaniem tej organizacji. Ustawa zaklada dobrowolne 

ustalenie tych koszt6w przez pracodawc6w wskazuj~c jedynie, ze powinno to bye proporcjonalnie do 

udzialu liczby czlonk6w tej organizacji zatrudnionych u danego pracodawcy w I~cznej liczbie czlonk6w 

tej organizacji zatrudnionych u wszystkich pracodawc6w objC;tych dzialaniem tej organizacji -

w przeliczeniu na pelny wymiar czasu pracy. 



Spos6b i tryb ponoszenia tych koszt6w okresla kazdy pracodawca, kt6ry zwolni pracownika lub 
pracownik6w z obowi,!zku swiadczenia pracy lub od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do 
wynagrodzenia, w zakresie dotycZ'lcym koszt6w zwi'!zanych z zatrudnianiem tego pracownika lub tych 
pracownik6w (art. 341 ustawy 0 zwillZkach zawodowych). 

Partycypacja w kosztach zwi,!zanych z oddelegowaniem nauczyciela pelni,!cemu funkcj~ 

w mi~dzyzakladowej organizacji zwi,!zkowej dotyczy wszystkich pracodawc6w obj~tych dzialaniem tej 
organizacji, bez wzgl~du na to, czy podlegaj,! oni pod ten sam organ prowadz'!cy. 0 tym jakie jednostki 

organizacyjne (zaklady pracy) obejmuje dzialaniem mi~dzyzakladowa organizacja zwi,!zkowa, 
rozstrzygaj'! samorz'!dne decyzje wlasciwych organ6w danego zwi'lzku zawodowego (wyrok SN z 13 
marca 1997 r., I PKN 41 /97). 

Koszty zwi'lzane ze zwolnieniem z obowi'lzku swiadczenia pracy pracownika wskazanego przez 
mi~dzyzakladowl\ organizacj~ zwi'lzkowlj, a zatrudnionego w jednej ze szk61, powinny bye rozlorone 
pomi~dzy wszystkie szkoly obj~te dzialaniem tej organizacji. Ustawa zaklada dobrowolne ustalenie tych 
koszt6w przez pracodawc6w wskazujl\c jedynie, ze powinno to bye proporcjonalnie do udziaru liczby 
czlonk6w tej organizacji zatrudnionych u danego pracodawcy w l'Icznej liczbie czlonk6w tej organizacji 
zatrudnionych u wszystkich pracodawc6w obj~tych dzialaniem tej organizacji - w przeliczeniu na pelny 

wymiar czasu pracy. 

W zwi'lzku z powyzszym konieczne jest podj~cie uchwaly na mocy kt6rej podpisane zostanie 
porozumienie pomi~dzy Gmin'l Nowe Miasto a Gmin'l Baboszewo, w zakresie zasad finansowania 
koszt6w wynagrodzenia Prezesa Oddziaru ZNP w Plotlsku. 

Slaw 111 I Piotr Go 'zezycki 


