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STATUT
zwr {zKU z;AwoDowEco

PRAC OWNTKOW

WARSZTATOWYCH
(tekst jednolity z poprau,kami uchwalonymi na

Kmjowymzjeldzie Delegat6w

w Kolobrzegu w dniu 07.10.2015 r.)

Roz. 1. Nazwa, siedziba i teren dzialartra.
Roz. 2. Postanowienia og61ne.
Roz.3. Celizadarria.
Roz. 4. Czlonkowie, ich prawa i obowi4zki.
Roz. 5. Struktura i wladz,e Zwiqzku.
Roz. 6. Fundusz zviqzku.
F.-:oz. 7 . Postanowienia klricowe

R:OZDZIAI.

I

Nazwa, siedziba i teren dzialania.

$l
Tworzy sig Zwi4zek Zawodowy Pracownik6w Warsztatowych zwany Zwi4zkiem.

a)

Zwiqzekmoheuiywa6 sk6tu ZZPW.

$2
DzialalnoSc iq Zw i4zek obe j muj e obszar Rzeczpospolitej Po lskiej

.

$3
Siedziba wladzkrajowych rnieSci sig w Warszawie, ul. TargowaT4,
03-734 Warszawa.

$4
Zwi4zek posiada osobowo$d prawn4 - mo2e nabywa6 prawa i zaci4ga1
zobowi4zania w granicach przewidzianych przepisami prawa, wchodzi6 w sp6lki z
innymi podmiotami.

.
2.
1

Osobowo66 prawn4 posiadaj 4 or ganizacje zakladowe i migdzy zakladowe.
Struktury Zarz4du Krajowego nie odpowia daj4 za zobowi4zania

maj4tkowe organizacj i zakladowych

i migdzyzakladowych Zwiqzku

posiadaj 4cych osobowo5d prawn4.
St atut

Zwiqzku Zawodow ego Pracownik1w

W arsztatowych

#mPf,$

$s

Nazwa iznak graficzny stanowi4 wyt4czniewrasnosi zwi4zku i podlegai4
ochronie prawnej.

R:OZDZIAL

2

Postanowienia og6lne.

$6
stosownie do zasad wyra2onych w Konstltucji Rzeczypospolitej polskiej,
ustawodawstwie pracy, Konwencj i Migdqynarodowej organizacji pracy oraz
ustawie o zwi4zkach zawodowych, zwi4zekrcztxijal bgdzie dzialalno66 w
zakresie obrony interes6w swoich czlonk6w, realizacji ich potrzeb materialnych,
spolecznych, warunk6w pracy i plac, warunk6w socjalno-bytowych i kulturalnych.

$7
Zwiqzek jest organizacjqr dobrowoln4, samorz4dn1 i niezalehn4. W swojej
dzialalnosci statutowej Zl,wi4zek dzialanazasadzie petnej niezaleZnosci od
organ6w administracj i panstwowej i organizacj i politycznych.

$8
Zwi4zekwyruha chg6 wspotpracy z innymi organizacjami zwi4zkowymi i
spolecznymi na zasadzie r6wno6ci i partnerstwa. Na zasadach okreslonych prawem
moZe przyst4pi6 do krajowych i migd4rnarodowych organizacji zwi4zkowych, w
tym konfederacji i federacji. Decyzjg w tej sprawie podejmuj eKrajowy zjazd
Delegat6w.
Na zasadach okreslonych prawem zwi4zekmoLe przyjmowa6 do swoich struktur
inne organizacje nvi4zkowe tworz4c federacjg, decyzje w tej sprawie podejmuje
Zarz4d Kra.jowy.
Lasady przynaleinosci okreSlone zostan4 w regulaminie, kt6ry zatwierdziZarz4d

Krajowy ZZPW

R:OZDZIAT, 3
Cele i zadania
$e
celem zwi4zklu jest obrona prarv, godnosci i interes6w czlonk6w zwi4zku, a w
szczeg6lnoSci:
I

2.
J^

Podniesienie rangi zawodu pracownika technicznego.

Obrona interes6w zawodowych, materialnych, socj alnych i kulturalnych
pracownik6w, emer;rt6w i rencist6w oraz ich rodzin.
Obrona praw pracownicrych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej,
wynagradzania, warunk6w socjalno-bytowych oraz BiHP.

Harmonizowanietdzialaniazaldadupracyzinteresamipracownik6w.
Inicj owanie i popieranie dzialafi na rzecz stworzenia pracownikom
warunk6w podnoszenia kwalifikacji zawodowych i adaptacji spolecznozawodowej mlodlych pracownik6w.
6. Wsp6lprac9 w ksztaltow aniu i realizacji zadafi spoleczno-gospodarczych
zal<ladu, celem pomnoZenia funduszu zakJadu i jego sprawiedliwego
podziafu.
7. Organizacjapomocy kole2eriskiej.
4.
5.
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8. Inicjowanie i popieraniewsp6lpracy
9.

zzasraniczn*,

".*#"m,e

f

zwi4zkowymi, ctraz innymi organizacjami dzialaj4cymi w kraju, w
szczeg6lnoSci w zakresie wymiany turystyczno-wypoczynkowej,
kulturalnej, oraz: doSwia dczeh zaw odowych i zwi4zkowych.

opiniowanie ocena i uzgadnianie obsadzonych stanowiik maj4cych wptyw
napracQ, placg rvarunki socjalno-byowe, BiHp, czlonk6w w danej
jednostce organizacyjn ej Zwi4zku.
10. Przeciwdzialanie bezrobociu i pomoc bezrobotnym czlonkom zwi4zku.

$10
D

o zakre su dzialania Zw i 4zku naleiry w szc

ze 96 lno

S

ci:

l.

Reprezentowanie interes6w zawodowych swoich czlonk6w wobec
kierownictw a zald adu pracy, organ6w administracji pafstwowej,
organizacji spolecznych i samorz4dolvych.
Sprawowanie kontroli nadprzestrzeganiem przepis6w prawa pracy,
udzielanie pomocy prawnej oraz podejmowanie interwencji w przypadku
indywidualnych spraw na tle stosunku pracy.
Sprawowanie ko ntroli nad przestrzeganiem przez pracodawc6w obowi4zku
zapewnienia praaownikom bezpiecznych i higienic zny chwarunk6w pracy,
nadz6r nad SIP i wsp6tpraca z Pafistwow4Inspekcj 4pracy, paristwow4
Inspekci4 Sanitarn4, Urzgdem Dozoru Technicznego, Inspekci4 Nadzoru
Budowlanego, Inspekcj 4 Ochrony Srodowiska oraz z pozostatymi
organami nadzoru i kontroli warunk6w pracy.
zajmowanie stanowisk wobec pracodawc6w i organ6w samorz4dowych
zalogi w sprawar;h dotycz4cych praw i interes6w zalogi,zaklad6w pracy,a
w szczeg6lnoSci pr4' ustalaniu regulamin6w pracy, nagradzaniai
premiowania, ro:zkladu czasu pracy, dotycz4cych spraw socjalno-bytowych
i kulturalnych potrzeb zalogi.
Wsp6ludzial w dlzialaniach dla poprawy opieki lekarskiej i ochrony
zdrowia pracowrrik6w i ich rodzin.
6. Udzielanie pomocy materialnej czlonkom Zwi4zku i ich rodzinom.
7
zw alczanie nieg,ospodamosci, naduzy 6 oraz biurokratyzmu i przerost6w
administracyjnych
Wspoldzialanie il pracodawc4 w sprawach rozwoju wynalazczoSci
pracowniczej.
Podejmowanie inicjatyw i wsp6ldzialanie w podejmowaniu decyzji w
sprawach etatowych, gospodarcrych, placowych i kulturalnych.
10. Uzgadnianie z wla6ciwymi organami ustawodawcrymi administracji
pafstwowej akt6w prawnych, m.in. okreslaj4cych prawa i obowi4zki
pracownik6w, warunki pracy, placy, sfery socjalno-bytowej oraz BiHP.
11. Nadz6r i kontrola sprawiedliwego podziafu Swiadczeri z funduszu
socjalnego, oraz innych fundusry.
12. Nadz6r badafl prowadzonych nad poziomem koszt6w utrrymania, oraz
warunkami iry ciar pracownik6w, emeryt6w i rencist6w.
13. Udzielanie Swiaclczeri materialnych, nadz6r nad kas4 zapomogowo-

2.

3.

4.

5.

.

8.
9.

poLryczkowq.

14. Ronvijanie dzialalnoSci wydawniczej i prasowej, korzystaj4c r6wnolegle z
innych Srodk6w,masowego przekazu.
15. Organizowanie akcji protestacyjnych w prrypadku istotnego naruszenia
interes6w pracownicrych, a w uzasadnionych przypadkach po
wyczerpaniu wszrystkich mo2liwych dzialafi, zgodnie z Ustaw4 z dnia
23 .05 .1991 r.o ztui4zkach zawodowy ch z p62niejszrymi zmianarri, oraz z
Ustaw4 z dnia23t,.05.l99l r.o rozwi4zywaniu spor6w zbiorowych
proklamowanie og6lnej formy protestu do strajku wt4cznie.

S t a t ut Zw i qz
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I7

16.

ODP[$ 588

w przypadku naruszenia prawa przezpracodu*.g *ob"#rlonka zwi4zku,
organy mvi4zku mai4 obowi}zek podi46 interwencjg w celu obrony tego
czlonka zvvi4zku.
ROZDZTAT. 4
Czlonkowie ich prawa i obowi4zki.
$

11

Ws4rscy czlonkowie Zwi1zkv maj4 r6wne prawa i obowi4zki.

$12

czlonkiem zwiqzku Zawodowego Pracownik6w warsztatowych mohe zostal
kazdy pracownik zatrudniony w przedsigbiorstwach kolejowych i innych bez
wzglgdu na wiek, ple6, narodowo66, przekonania polityczne, wyznanie oraz
formg stosunku pracy. czlonkiem zwi}zkumohe zostal emeryt lub rencista,
kt6rych kandydaturg zaakceptuje Zarz4d Zaktadovty.
$

:

13

Przyjgcie do zwiqzkw dokonywane jest na podstawie deklaracji zloLonej w
zakladowej organizaaji ztxi4zkowej po zatwierd zeniu przez zan4d, tej
organizacji.
czlonkowie nriqzku nie posiadai4cy wlasnej organizacji zakladowej sq

reprezentowaniprzezZaru,EdMigdzyzakladowydokt6regoprzynale?4.

$14
okres przynaleimosci do innych zwi4zk6w Zawodowychzaliczasig do staZu
ztttiqzkowego w pelnym z,ahesie, jeireli pracownik zostanie czlonkiem
zwi4zktr w okresie 30 dni od dnia zaloheniaorganizacji zakladowej. po tym
okresie czlonek zwi4zku uprawnienia statutowe uzyskuje w chwili zlo2enia
deklaracji zwyl4czeriem prawa do zasilk6w statutowych.
Prawo do zasilk6w u4yskuJe czlonek zwiqzkupo 6 miesi4cach od zloLenia
deklaracji w organizrcji zakladowej. w przypadku przejscia na rentg lub
emeryturg oraz zwolni enia z pracy z przy cryr nie zawinio ny ch przez
pracownika, czlonek zwi4zku zachowuje pelne uprawnienia statutowe do 3
miesigcy od daty rozwi4zania stosunku pracy niezaleinie azy oplaca skladki
czlonkowskie. w innym przypadku uprawnienia czlonka nwi4zku wy gasaj4 z
chwil4 rerygnacji z czlonkostwa.

$ ls
Utrata czlonkostwa nastgpuje na skutek:

. Dobrowoln ej rczy gnacji przez zlohenie pisemnego oSwiadczenia.
2. zalegania bez usprawiedliwienia w oplacaniu skladek czlonkowskich
1

3.

dtuzej niz 3 miesi4ce.
wykluczenia ze zwiqzku na skutek naruszenia obowiqzk6w statutowych.

$16
Czlonek Zwi4zku ma prawo:

t. Uczestniczy6 w zebraniach i pracach Zwi4zku.
2. wybiera6 i byd wybieranym do wladz zwi4zkowych wsrystkich szczebli.
S t atut Zw i qz ku
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J.
4.
5.
6.
n

9.

#mpl$

Korzysta6 z pomocy i porad prawnych we wsqystkich sprawach swego
bytu i pracy, swiadczeri socjalnych i kulturalny ch orazochrony zdrowia.
Kor4rsta6 ze swiadczeri statutowych z grtulu urodzenia dziecka lub zgonu
czlonka rodziny.
otrzymywac od ntri}zku pomoc finansow4 w uzasadnionych pr4ypadkach
'
losowych; zakres i formg pomocy okre6la zebranie Zatz4du.
Wystgpowad z wnioskami i postulatami do wladz Zwi1zku i otrrymywa6
na nie odpowiedlzi.
Ocenia6 i poddawad krytyce dzialalno6i kazdego czlonka Zwirykui
organ6w Zwiqzku, wnioskowa6 o zmiang organ6w lub odwolanie tych
organ6w z pelnionych funkcji.
By6 na biezqco i.nformowanym o wszystkich decyzjach i innych
dzialaniach organ6w Zw iqzku.
Brat udzial w zebraniach, podczas kt6rych organy Zwi4zku podejmuj4
uchwaly dotycz4ce jego osoby.

$ 17
Czlonek Zw iqzku obowi4zany j est:
I

1.

zna| i

2-

przestrzegad postanowieri statutu oraz wykonywa6 uchwaly i
decyzje wladz z.:vti1zkowych dbaj4c o dobre imig Zwi4zku.
Przyczynial sig do umacniania i rozwoju zwiqzkupoprzezaktywn4 praca

3.
4.

Ucaestniczy6 w akcjach podejmowanych przez Zwi}zek.
Bra(, rdzial w sfiajku i innych formach protestu organizowanychprzez

w jego strukturach organizacyjnych.

zwlqzek'

$18

w

pr4rpadlqu naruszenia postanowieri statutu lub naruszen ia zasadwspolzycia
spolecznego uwlaszczajqcego godnosci czlonka zwi4zku, mo2na po wysluchaniu
zainteresowanego udzielid upomnienia, udzielii nagany, zawiesi6 czasowo w

petnieniu fupkcji zrvi4zkowej, wykluczy6 ze zwi4zku. Jezeliobwiniony uchyla sig
bez usprawi:edliwienia o<lzloLaniawyjasnieri, organzwi4zku moZe naloLrylkarg
bez wyslucf ania zainter esowane go.

$le

1.

2.
3.

Uchwalg o ukaraniu cztonka Zwi4zku podejmuje:
al Zarz4dZakladowy - w odniesieniu do czlonk6w organizacji
zakladowej.
b/ Zarzyd Krajouy - w odniesieniu do czlonk6w Zan4dtKrajowego.
Od uchwaty tej przysfuguje odwolanie do Zebrania Delegat6w
odpowiedniego szczebla w terminie 14 dni od dorgczenia odpisu tej
uchwaly.
Decyzje Krajowego Zjazdu Delegat6w s4 ostateczne.

R.OZDZIAL

5

Struktura onganizacyjna i wladze Zwi4zku.
$20
Zwi4zek Zawodowy Praoownik6w Warsztatowych jest Zwi4zkiem
demokratyc4nym. wladze wszystkich szczebli pochodz4 z wyboru i s4 wybierane
w glosowaniu tajnym.

S t atut Zw i qz k.u

Z aw o dow e go P r ac ow ni k6w
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58$

nryPl$,*
L/ td
pri":

t.

Liezba kandydat6w na stanowiska wladz zwi4zkowycn ustatana.le it
Zebr anie lub Zj azd D e le gat6w.
Glosuje sig na poszczeg6lnych kandydat6w.
Kadencja organrSw zwiqzkutrwa nic dluzoj ni2 4 lata.Dlugo$6 pierwszej
kadencj i wladz organizacji zakladowej okre6la zebranie iatorycielskieiej

2.
a

4.

5.

6.

7.
8.

organizacji.
Uchwaly organirw Zwi4zkl zapadaj4 mykl4wigkszoSci4 glos6w przy
obecnofci, co najmniej 50 Yo + I delegat6w, nie dotyczy Zarzqdu
Krajowego.
Przewodnic z4cego Zarzydu wybiera Zjazd Del:egatow.
Czlonkowie organ6w Zwiqzku mog4 by6 odwolani przed uplywem
kadencj i w przypadku niewypetnienia obowi4zk6w, dzialania niezgodnego
ze statutem lub popelnieniaczynunie daj4cego sig pogodzi|zzasadami
wsp6l'2ycia. odwolania dokonuje zebranie Delegatdw odpowiedniego
szczebla na wniosek czlonk6w Zwi4zku lub Komisji Rewizyjnej.
Czlonkowie organ6w Zwi4zkupo zakoficzeniu kadencji wracaj4 na
stanowisko zajmrowane przed urlopowaniem.
Nie ogranicza siE liczby kandydat6w. Kandydatem moze by6 wyr4cznie
osoba uprawniona do glosowania.
$21

1.

Mandat czlonka organ6w zwiqzku wygasa przed uplywem kadencji w
przypadkach:
a,/ urstania

czlonk.ostwa

w Zwiqzku.

b/ odwolania w irybie g 20 pkt. 6.
c/ niemo2liwoscipelnienia funkcji przez okres dluzsry niZ 3 miesi4ce.

2. w razie zmniejs:zenia sig ilosci czlonk6w

organu zwirykowego do stanu
poni2ej 2/3 sklaclu osobowego przeprowadza sig wybory uzupelniaj4ce.

s22
Struktura organ6w wladz:, zwiqzka Zawodowego Pracownik6w Warsztatowych jest
nastgpuj4ca:

1.

Zarz4d Krajowy

2. Zarz4d MigdzyzzilrJadowy
3. Zarz4dZakladovvy
4. Zarz4dOddzialowy
wladze nvi?zkowe wybiera sig na podstawie ordynacji wyborczej uchwalonej
przez Krajowy zjazd DeJ[egat6w, lub zebranie delegat6w organizacji nizszych
szczebli.

$23
Najwy2szynri organami tvladzw Zwi4zku sq

l.
2.
3.

Krajowy Zjazd Delegat6w ( w czasie kiedy obraduje)
Zarzqd Krajowy ( pomigdzy zjazdami)
Prerrydium Zarzq.duKrajowego ( pomigdry zarz4dami)

s24

S t atut Zw i qz ku
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,&mF\

i Zwi4zkus4 Komisj e Rewizyj ne, Zarz4du&Jr[J,
zarz4duMigdzyzaktadowego,zarz4duzit<+aaowegl.przewodnicffi
i3ii
Rewi4yjnej bierze udziaN w posiedzen iu Zarz1du.
Organami kontrolnym

ffi

H

f,$

$2s

w zjetdzie Krajowym Delegat6w bior4 udzial cztonkowie zwiqzkuposiadaj4cy
wuimy mandat wyborczy, wybrani na zakladowych lub migdzyzakJadowych* zebraniach wyborczych.
Do kompetencji Zjazdu Delegat6w naleiry :
1.

2.

4.
5.
6.
7.

Uchwalenie programu dzia\ania Zw i4zku.
RoSalrywan ie sprawozd afi zar zqdu Kraj owe go, Kom i sj i Rewizyj nej oraz
wniosk6w i po st ulat6w zakladowych organ izacj i zwi4zliowych.
Uchwalanie zmian do statutu zvtiqzku.
Ustalanie skladuiliczbowego oraz wybieranie i odwotywanie w glosowaniu
tajnym czlonk6w Prezydium zav"}duKrajowego i Komisji Rewizyjnej.
Okre6lenie og6lnych zasad gospodarki finansowej i maj4tkowej.
Decydowan ie o r o zw iqr:aniu Zw i4zku.
Na wniosek Konnisji Rewizyjnej udzielanie absolutorium prezydium
zarz,4du Krajowego. w glosowaniu nie mog4 bra6 udzialu czlonkowie
Prezydium.

$26
ZjazdNadmyczajny zwoluje Zarz,4d Krajowy na wniosek:
1.

2.
J.
4.

2/3 czlonk6w Zarz,4du Krajowego, w skladzie, kt6rego znajduj4 sig
przedstawiciele rns4,stk ich Zarz4d6w Migdry zakladowych.
50 Vo + 1 Delegat6w naZjazd Krajowy.
Komisji Rewi4yjnej.
50 %o + 1 podstawowych organizacji zwi4zkowych.

zjazdNadnttyczajny porvinien byd zvrolany w ci4gu jednego miesi4ca od dnia
zg/oszeniawniosku i obraduje nad sprawami, dla kt6rych zostal ztttolany.

s27
Zarzqd Krajowy

1.

W sklad Zaru4duKrajowego wchodzi wybrane przezKrajowy Zjazd
Delegat6w Pre4rdium, oraz po jednym przedstawicielu organizacji
migdzy zakJadowej i zakladowej . Krtdy czlonek zarz}du Kraj owe go ma
jeden wa2ny glosr.

2.

Zarz4dKrajowy:
a/ kieruje pracarni zwi4zkumigdzy zjazdami Delegat6w, realizuje
program statutowy oraz uchwaly i postanowieniaZjazdu.
b/ reprezentuje interesy czlonk6w Zwi4zkuwobec wtadz
administracyjnych, paristwowych, resortowy ch orazkrajowych i
zagr aniczny ch or ganizacj i zwi4zkowych.
c/ podejmuje decyzje w sprawach zwi4zkov,'ych w ramach posiadanych
uprawnieri.
dl zawiera i wypowiada uklady zbiorowe pracy oraz inne porozumienia
el zarz4dza funduszami i maj4tkiem Zwi4zku.
fl rozpatruje wnioski i postulaty wsrystkich instancji Zwiqzku aL do

S t atut Zw i qz ku

Z aw o d ow e g <t P r a c ow n i k6w War s z t at o.rvy ch

interwencji wl4cznie.
gl zw ohuje Zjazd Delagat6w

cDplsn,
.

i kieru.ie zbiorowymi dzialaniami Zwi4zku, formami protestu a2
do strajku wl4cznie.
i/ podejmuje decyzje w sprawach spornych, nie ujgtych w Statucie.
jl moze prowadzi6 dzialalnoS6 gospodarcz4.
k/ ocenia praca Prezydium i udziela absolutorium po zamknigciu roku
finansowego
l/ zatwierdza budZet nviqzku.
llw szczeg6lnyr;h prrypadkach powoluje do pelnienia funkcji doradcy
Zarz4du Krajowego
3. Posiedzenia Zarz4du Krajowego powinny odbywad sig raz na kwartal.
4. Uchwaty Zarz4du Krajowego zapadal4 zv,,yktqwigkszodci4 glos6w
czlonk6w zarz4du przybyty ch na pos iedzenie.
h./ ustala

$28
Prerydiu m Zarz4du Kraj owego
1.

2.
J.

4.
5.

Prezydium Zarz,4du Krajowego wybierane j est przez Krajowy Zjazd
Delegat6w.
Zjazd ustala kuhdorazowo liczbg czlonk6w wchodz4cych w sklad
Prezydium.
Przewodnic z4cy zarz}du Krajowego jest r6wnoczesnie przewodnic zqc'rrrPrerydium.
Prezydium prowadzi dzialalno56 Zwi4zku zgodnie z uchwalamiZjazdai
Zarz4du Krajowego.
Posiedzenia Prerydiurn powinny odbywa6 sig wedlug potrzeb. prezydium
powiadamia o terminie i temacie obrad.

$2e
Zarz4d Migdryzakladowy
1.

Zarz4dMigdzyzakladowy powoluje sig na wniosek, co najmniej dw6ch
or ganizacji zakladowych.
Najwyzsz4 wlad;a4 jest Zjazd Delegat6w tworz4cych organizacj g

J.

migdzyzakladow4.
ZarzqdMigdzyza?Jadowy sklada sig z Pre4ydium i pojednym
przedstawicielu organipacji zakladowych tworz4cych organizacj g
migdzyzal<tadow4.

Zarz4dMigdzazalJadowyreprezentujeswoichczlonk6wwobec
administracji terenowe.i i pracodawc6w kt6rych obejmuje swoim
dzialaniem.
5. Zarz4dMigdzazatJadowypowolujekomisjeproblemowe.
6. Zarz4d Migdzyzakladowy j est finansowany przez organizacje zakladowe
wchodz4ce w skliad Zar z4du Mig dry zakJadowe go.
Zarz4dMigdryzakJadowymoZeprowadzildzialalnoSdgospodarcz4.
8. Zarz1dMigdryzakladowy jeststruktur4ponadzakladow4.
4.

$30
Zaklad owe Organizacj e Zwi4zkow e

1.

Zakladowa organizacja rwi4zkowa jest reprezentantem zalogi wobec
i paristwowej i

ki erownictw a zaldadu pr acy or az w ladz adm in i stracj

samorz4dowej.

S t atut Zw i qz ku Z aw o dow

e go

P r ac pw n i k6w War s z t ot owy c h

.&.

2.
3
4.
5.

zawadowaorganizacjazwi4zkowa dzialaw oparciu
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" uchwaly
zebrania delegat6w, uchwaty zarz4du zakladoweg o oraz
wy Zszy ch organ6w Zw i4zku.
czuwa nad prawidlowym podzialem srodk6w na wynagrodzenia.
Troszczy sig o wlasciwe warunki pracy, dba o przestrzeganie BiHp, oraz
wykorzystanie Srodk6w przeznaazonych na ten cel.

wsp6luczestnicly w decy zjach dotycz4cych przyj mowania i zwalniania
pracownik6w.
6. Dba o wlaSciwe ustalenie regulamin6w pracy.
7. Troszczy sig o zaspakajanie potrzeb socjalnych, bytowych i kulturalnych.
8. Moze prowadzii wymiang turystyczno-wypoczynkow4 oraz wymiang
doSwiadczeri zarvodowych i zwi4zkowych z zagranicznymi organizacj ami
nvi4zkowymi na szczeblu zakladu.
9. Mo2e prowadzii dzialalnos6 gospo darcz4zgodnie z przepisami prawa.
10. Dba o wlasciw4 gospodarkg finansow4, zarz.4dzamai4tkiem zwl4zku.
11. odprowadza do zarzTdu Krajowego 20 Yo sldadek czlonkowskich.
12. OkreSla wysokorii zasilk6w statutowych.
13. Przyznaje zasilki statutowe oraz udziela pomocy finansowej czlonkom
Zwi1zku i ich rodzinom.
1 4. ustala i kieruj e z:biorow4 dzialalnosci
4 zwi4zku, ws4ystkimi akcj ami
protestacyjnymi do strajku wl4cznie.
15 . Zatz4d Zwiqzku zbiera sig w zale2no6ci od potrzeb nie rzadziej ni| ruz na
kwartal.
16. organizacjazaH:adowa wchodzi w sklad struktury zwi}zkuod chwili
zloLenia pisemn{ uchwaly w tej sprawie do Zan4du Krajowego i
u4rskania potwierdzenia wpisania w struktury Zwi4zku.
1 7. Dochody z dzialalnolci gospodar czej or ganizacji zakladowej przeznacza
sig na dzialalno6d statutow4 Zwi4zku.
18. Organizacje zak\adowe mog4 friorzy1 oddziaty zamiejscowe.
19. Zal<ladowe organizacje z:wiqzkowe tworzy sig i likwiduj e zgodnie z
obowi4zuj4cym prawem.
2 0. w <>elu r ozwiqzania or ganizad i zakladow ej naleLry powiadomid pisemnie
(na miesi4c prze<l zdarzeniem) Zarz4d Krajowy iprzeprowadzil
referendum wsr6d czlonk6w rvri4zku w obecno$ci przedstawiciela
Zar',z4du Krajowego, hlb przedstawiciela Krajowej Komisji Rewi4yjnej.

$ 31

Krajowa, MigdLryzaldadowa i Zaldadowa Komisja Rewizyjna
Do zadafi komisji naleLry:

l. Kontrolowanie dzialalno

6ci Zaruqdu, realizacji uchwal organ6w
zwi4zkowych orrz gospodarki finansowej i maj4tkowej Zwi4zku.
2. ocena projektu preliminarzy budZetowych jak tez sprawozdari z realizacji
bud2etu orazprzekazywanie Zarz4dowi uwag i wniosk6w w tym zakresie.
3. Komisja Rewizyjina ma prawo zwolal Zebranie Delegat6w w trybie
pilnym w razie slwierdzenia nieprawidlowoSci w zarz1dzaniu maj4tkiem
Zwiqzku, niezgodno6ci ze Statutem lub przepisami prawa.
4. Posiedzenia Komisji powinny odbywad siE raz na kwartal.
5. Czlonkowie Komisji Rewiryjnej maj4 prawo uczestniczy6 w
pos i edzen iach organ6w Zwi4zku.
6. Czlonek Krajowej Komisji Rewiryjnej nie moZe pelni6 funkcji w
Zarz4dzie Krajowym. Czlonek MigdzyzakLadowej Komisji Rewiryjnej nie
mo2e pelnii funkcji w Zarz4dzieMigdryzaktadowym. Czlonek
Zal<ladowej Komisji Rewiryjnej nie moZe pelni6 funkcji w Zarz4dzie
Zakladowym. Nie dotycry to sprawowania mandatu Delegata.
S t at ut
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R:OZDZIAT. 6
Fundusze Zwi4zku

$32
Na maj4tek Zwiqzku sklada sig:

1.

2.
3.

Nieruchomo6ci i ruchomoSci bgd4ce w posiadaniuZwi4zku.
Skladki Zwiqzk<>we, darowizny, subwencje, zapisy.
Doch6d z organizowanych przez Zwi4zek imprez kulturalnorozrywkowych i sportowy ch oraz prowadzonej dzialalnosci gospodarczej

.

Gospodarka finansowa jest jawna dla ws4ystkich czlonk6w Zwi4zku.

$33
Skladka czlonkowska wynosi miesigczrie:
1. Do I o/o wysokoiici wynagrodzenia zasadniczego.
Do 0,5 % wysokoSci emerytury, rent5r lub zasilku wychowawczego.
Decyzjg o wysoko6ci porlejmuje Zarz4d Krajowy.

2.

$34

1.

Do skladania osrviadczeri woli w sprawach maj4tkowych upowa2nieni s4
przewodnicz4cy i inne osoby upowaznione przez zarz4d odpowiedniego

2.

Do skladania oS'rviadczeri woli w sprawach maj4tkowych, wymagane jest
l1czne dzialanie dw6ch os6b.
W sprawach przekraczajqcych zakres zwyklego zarz,1dnanutaszcza
nabywanie, zbyvranie, przekazywanie lub likwidacja $rodk6w hwalych
wymagana j est z goda Zebr ania De legat6w odpowiedniego szczeb la.
Do reprezentowania zwi4zkuw sprawach niemaj4tkowych upowa2nieni s4
indywidualnie przewodnicz}cy i wiceprzew odnicz4cy zwi4zku lub osoby
upowaznion e prziez Zarzyd odpowiedniego szczebla.

3.
4.

szczebla.

R:OZDZTAI.
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Postanowienia Kofcowe

$3s
Zmiany w Statucie mog4 by6 wprowadzone nvykl4 wigkszoSci4 glos6w przy
obecnoSci co najmniej 213 delegat6w Zjazdu Krajowego.

$36
Rozwi4zani e zwi4zku moze nast4pii uchwal4 Zjazdu Krajowego wigkszosci4 213

wfimych glos6w.

$37

Statut Zwiqzku Zayuodowego Prqcownik6w

Warsztatowych

l0

t

b'

r.
2.

czynnosci likwidacyjirych dokonuje Komisja
pr zez

Ik

Lik*id*y0D# | $

ajowy Zj azd pe I e gat6w.
Z przeprowadzonych fzVnno6ci likwidacyjnych sporz4dza si9
sprawozdanie, kt6re sNlada sig w S4dzie Rejestrowym.

$38

{

RraRadku nie wywi4zania pig przez ZakladowqOrganizacjg Zwi4zkowqz
obowi4zku zawartego w $ 30
ftt t t przez okres dluzsqy niz i miesi4c e, ziz.qd
Iftajowy mo2e dokonai wykrQ$leniaze struktur.

$3e
lnterpretacja niniejszego Statufu naleLy do Krajowe go zjazduDelegat6w.

:

Statut Zw iqzku Zowodowego Pracpwnikfw ll/arsztatowych
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