
2010.05.28 zm. Uchwały Krajowej 

Konferencji Delegatów ZZPWSRP w Otwocku §24, §36, §41 

 

 

Teks jednolity 

 

 

STATUT 

ZWIĄZKU ZAWODOWEGO 

PRACOWNIKÓW WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI RP 

 
 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA, SIEDZIBA I TERYTORIALNY ZAKRES DZIAŁANIA 

§ 1. 

Związek Zawodowy nosi nazwę Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości 

Rzeczypospolitej Polskiej - zwany dalej Związkiem. 

§ 2. 

Godłem Związku jest znak okrągły, mosiężny o średnicy 2 centymetry z wpisanym symbolem wagi 

„Temidy” osadzonym na mieczu, obramowanie obramowany pasami białym i czerwonym z napisem  

w części górnej „ZZPWS” i dolnej „RP”. 

 

Zmiana nr 1  § 2 

skreślono „ obramowanie” 

wpisano  „ obramowany „ 

 

§ 3. 

 

Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 4. 

 

Siedzibą organów ogólnokrajowych Związku jest Warszawa. 

 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA ZWIĄZKU 

§ 5. 

1. Związek jest dobrowolną i samorządną organizacją, powołaną do reprezentowania i obrony praw, 

interesów zawodowych i socjalnych pracowników, emerytów i rencistów. 

2. Związek jest niezależny w swojej działalności statutowej. 

 

Zmiana nr 2  §5 

ust 1. dopisano „ emerytów i rencistów” 

 

§ 6. 

1. Związek działa w granicach obowiązującego porządku prawnego. 

2. Związek, na zasadach określonych prawem, może przystępować do organizacji międzyzwiązkowych w 

kraju i poza jego granicami. 

§ 7. 

1. Prawo zrzeszania się w Związku, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z odrębnych ustaw, 

mają pracownicy: 

1) sądów powszechnych, 

2) Ministerstwa Sprawiedliwości, 

3) instytutów naukowo-badawczych oraz jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra 

Sprawiedliwości, bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy. 

2. Przejście na emeryturę lub rentę, nie pozbawia osób, o których mowa w ust. 1, prawa przynależności  

i wstępowania do Związku. 



§ 8. 

Celem Związku jest: 

1) reprezentowanie pracowników i innych osób, o których mowa w § 7, obrona ich godności, praw oraz 

interesów, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych, a w szczególności: 

a) interesów materialnych, socjalnych, zdrowotnych i kulturalnych członków związku oraz ich rodzin, 

b) praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków              

socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2) współuczestniczenie w tworzeniu korzystnych warunków pracy, bytu i wypoczynku. 

 

Zmiana nr 3  §8 

w ppkt a) dopisano „i” - „ związku” 

 

§ 9. 

Związek realizuje swoje cele w sposób określony odrębnymi przepisami prawa, w szczególności przez: 

1) reprezentowanie swoich członków wobec pracodawców, władz i organów państwowych oraz 

samorządowych, organizacji społecznych, instytucji i innych podmiotów, 

2) podejmowanie interwencji w przypadkach konfliktów między pracownikiem a pracodawcą,  

3) czuwanie nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

4) uczestniczenie w opracowywaniu projektów aktów prawnych wpływających na status pracownika resortu 

sprawiedliwości, 

5) uczestniczenie w opracowywaniu projektów innych aktów prawnych, 

6) współuczestniczenie w podejmowaniu decyzji w sprawach zatrudnienia i wynagrodzeń, 

7) uczestniczenie w opiniowaniu pracowników, 

8) inicjowanie działalności oświatowo-kulturalnej i rekreacyjnej, 

9) sprawowanie społecznego nadzoru nad działalnością pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych, 

10) prowadzenie działalności wydawniczej i prasowej, 

11) udzielanie pomocy członkom Związku oraz rodzinom zmarłych członków Związku. 

 

ROZDZIAŁ III 

ZASADY NABYWANIA I UTRATY CZŁONKOSTWA 

§ 10. 

Członkowie Związku nie mogą należeć do innego związku zawodowego. 

§ 11. 

1. Członkostwo Związku nabywa się z chwilą przyjęcia deklaracji członkowskiej przez Radę Zakładową. 

2. Od uchwały odmawiającej przyjęcia do Związku służy zainteresowanemu prawo odwołania się do 

Krajowej Rady Związku w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu uchwały. Decyzja Krajowej Rady 

Związku podejmowana jest w terminie 14 30 dni od dnia doręczenia odwołania i jest ostateczna. 

 

Zmiana nr 4  §11 ust 2 

skreślono „14” wpisano „ 30”  

 

§ 12. 

1. Członkostwo w Związku ustaje z jednego z następujących powodów: 

1) złożenia oświadczenia o rezygnacji z członkostwa, właściwemu ze względu na przynależność       

związkową organowi Związku, 

2) wstąpienia bądź ujawnienia faktu przynależności do innego związku zawodowego, 

3) nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów lub uchwał organów Związku, 

4) nieopłacania składek członkowskich dłużej niż sześć miesięcy bez uzasadnionej przyczyny. 

2. Decyzję o ustaniu członkostwa, z jednego z powodów, o których mowa wyżej podejmuje w formie 

uchwały uprawniony organ jednostki organizacyjnej Związku w odniesieniu do członków z obszaru swojego 

działania. 

3. Od uchwały, o której mowa w ust. 2 służy zainteresowanemu prawo odwołania się do Krajowej Rady 

Związku w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu uchwały. Decyzja Krajowej Rady Związku podejmowana 

jest w terminie 14 30 dni od dnia doręczenia odwołania i jest ostateczna. 

4. W przypadku ustania członkostwa w Związku wniesione składki członkowskie nie podlegają zwrotowi. 

 

 



Zmiana nr 5 § 12 ust 3 

skreślono „14: wpisano „30” 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW 

§ 13. 

Członkostwo w Związku może być zwyczajne i honorowe. 

§ 14. 

Członek zwyczajny Związku ma prawo: 

1)wypowiadać się we wszystkich sprawach dotyczących Związku. 

2) uczestniczyć w Konferencjach jednostki organizacyjnej Związku, do której należy, 

3) wybierać i być wybieranym do organów Związku oraz odwoływać członków organów Związku - na                            

 zasadach określonych w statucie, 

4) korzystać z pomocy Związku w zakresie ochrony własnych praw pracowniczych, 

5) otrzymywać zasiłki lub inną pomoc materialną na zasadach wynikających ze statutu, 

6) korzystać z pomocy socjalnej Związku w formach przewidzianych w statucie, 

7) być na bieżąco informowanym o decyzjach i innych działaniach organów Związku, 

8) być informowanym i brać udział w posiedzeniach tych organów Związku, na których podejmowane     

 są uchwały dotyczące jego osoby, 

9) występować z wnioskami i postulatami do organów Związku. 

10) uczestniczyć w przewidzianych prawem akcjach protestacyjnych. 

 

§ 15. 

Do obowiązków członka zwyczajnego Związku należy: 

1) przestrzeganie postanowień statutu i uchwał organów Związku, 

2) branie udziału w życiu związkowym, 

3) regularne opłacanie składek członkowskich. 

§ 16. 

1. Członkiem honorowym jest osoba mająca szczególne zasługi dla Związku. 

2. Godność członka honorowego nadaje Krajowa Konferencja Delegatów na wniosek Krajowej Rady 

Związku. 

3. Członkowie honorowi mają uprawnienia określone w § 14 z wyłączeniem punktu 3. 

ROZDZIAŁ V 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZWIĄZKU 

§ 17. 

1. Związek określa własną strukturę organizacyjną. Decyzje w tym zakresie są samorządne i należą do 

określonych w statucie organów Związku. 

2. Przystąpienie do struktur Związku w charakterze jednostki organizacyjnej następuje w drodze uchwały, 

podjętej, przez co najmniej 10 osób uprawnionych do nabycia członkostwa Związku. 

3. Prawo do działania w strukturze Związku danej jednostki organizacyjnej Związku ustaje z jednego 

z następujących powodów: 

1) liczba jej członków jest mniejsza od określonej w ust. 2, przez okres, co najmniej 6 miesięcy, 

2) podjęcia przez Konferencję tej jednostki organizacyjnej Związku uchwały o wystąpieniu ze Związku. 

3) podjęcia przez Krajową Radę Związku uchwały o wykluczeniu ze Związku. 

4. Do wykluczenia ze Związku, niezbędne jest wykazanie, że jednostka organizacyjna nie wykonuje 

obowiązku określonego w § 56 przez okres jednego roku. 

5. Wobec ustania prawa do działania, o którym mowa w ust. 3, środki finansowe przekazane przez daną 

jednostkę organizacyjną na ogólnokrajowe potrzeby Związku, nie podlegają zwrotowi. 

§ 18. 

1. Jednostkami organizacyjnymi Związku są Zakładowe Organizacje Związku. 

2. Zakładowa Organizacja Związku zakresem swojego działania obejmuje jedną z całych jednostek 

organizacyjnych, o których mowa w § 7 ust. 1. 

3. Zakładowa Organizacja Związku może, na zasadach określonych statutem, rozszerzać terytorialny 

lub osobowy zakres i formy swego działania. 

4. Członek Związku, którego jednostka organizacyjna została rozwiązana ma prawo przystąpić do 



wybranej przez siebie jednostki organizacyjnej Związku nie tracąc członkostwa. 

§ 19. 

1. Wszystkie organy Związku mają obowiązek realizowania na obszarze swego działania celów i zadań 

statutowych, stosownie do potrzeb, warunków i możliwości. 

2. Ogólnokrajowym organem, uprawnionym do reprezentowania Związku wobec władz i organów 

państwowych, innych organów i instytucji na szczeblu centralnym oraz w stosunkach z zagranicą, jest 

Krajowa Rada Związku lub umocowany przez Krajową Radę Związku członek związku . 

3. Zakładowe Organizacje Związku w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 7 ust. 1:  

a) dostosowują zakres i formy działania do specyfiki jednostek, na terenie, których działają. 

b) wykonują zadania Związku działając przez swoje statutowe organy. 

 

 

 

Zmiana nr 6  

§ 19 ust 2  

dopisano „lub umocowany przez Krajową Radę Związku członek związku” 

 

 

§ 20. 

1. Organem właściwym do przyjmowania w skład Związku jednostek organizacyjnych, o których mowa w  

§ 18 ust. 1, jest Krajowa Rada Związku. 

2. Jednostki organizacyjne Związku, powołane zgodnie z postanowieniami statutu, uzyskują prawo do 

działania w strukturach Związku z dniem podjęcia uchwały o przyjęciu w skład Związku. 

3. Krajowa Rada Związku uprawniona zobowiązana jest do poinformowania pracodawcy o utworzeniu w 

powierzonej mu jednostce organizacyjnej Zakładowej Organizacji Związku, wskazania osób wchodzących w 

skład organów tej Organizacji. 

 

Zmiana nr 7  § 20 ust 3 

skreślono „ uprawniona” 

wpisano „ zobowiązana” 

 

 

§ 21. 

1. Osobowość prawną posiada Związek oraz Zakładowe Organizacje Związku, po podjęciu uchwały 

przez Krajową Radę Związku o przyjęciu ich w skład Związku, w następujących jednostkach 

organizacyjnych resortu: 

Ministerstwie Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, 

Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, 

Sąd Apelacyjny w: 

Białymstoku 

Gdańsku 

Katowicach 

Krakowie 

Lublinie 

Łodzi 

Poznaniu 

Rzeszowie 

Szczecinie 

Warszawie 

Wrocławiu 

Sąd Okręgowy w: 

Białymstoku 

Bielsku-Białej 

Bydgoszczy 

Częstochowie 

Elblągu 

Gdańsku 

Gliwicach 

Gorzowie Wielkopolskim 



Jeleniej Górze 

Kaliszu 

Katowicach 

Kielcach 

Koninie 

Koszalinie 

Krakowie 

Krośnie 

Legnicy 

Lesznie Ośrodek Zamiejscowy SO w Poznaniu 

Lublini 

Lublinie 

Łodzi  

Łomży 

Nowym Sączu 

Olsztynie 

Opolu 

Ostrołęce 

Pile Ośrodek Zamiejscowy SO w Poznaniu 

Piotrkowie Trybunalskim 

Płocku 

Poznaniu 

Przemyślu 

Radomiu 

Rzeszowie 

Rybniku Ośrodek Zamiejscowy SO w Gliwicach 

Wodzisławiu Śląskim Ośrodek Zamiejscowy SO w Gliwicach 

Siedlcach Sieradzu 

Skierniewicach Ośrodek Zamiejscowy SO w Łodzi 

Słupsku 

Suwałkach 

Szczecinie 

Świdnicy 

Tarnobrzegu 

Tarnowie 

Toruniu 

Warszawie 

dla Warszawy-Pragi 

Włocławku 

Wrocławiu 

Zamościu 

Zielonej Górze 

Sąd Rejonowy w: 

Aleksandrowie Kujawskim 

Augustowie 

Bartoszycach 

Bełchatowie 

Będzinie 

Białej Podlaskiej 

Białogardzie 

Białymstoku 

Bielsku-Białej 

Bielsku Podlaskim 

Biłgoraju 

Biskupcu 

Bochni 

Bolesławcu 



Braniewie 

Brodnicy 

Brzegu 

Brzesku 

Brzezinach 

Brzozowie 

Busku-Zdroju 

Bydgoszczy 

Bytomiu 

Bytowie 

Chełmie 

Chełmnie 

Chodzieży 

Chojnicach 

Chorzowie 

Choszcznie 

Chrzanowie 

Ciechanowie 

Cieszynie 

Częstochowie 

Człuchowie 

Dąbrowie Górniczej 

Dąbrowie Tarnowskiej 

Dębicy 

Drawsku Pomorskim 

Działdowie 

Dzierżoniowie 

Elblągu 

Ełku 

Garwolinie 

Gdańsk-Południe w Gdańsku 

Gdańsk-Północ w Gdańsku 

Gdyni 

Giżycku 

Gliwicach 

Głogowie 

Głubczycach 

Gnieźnie 

Goleniowie 

Golubiu-Dobrzyniu 

Gorlicach 

Gorzowie Wielkopolskim 

Gostyninie 

Gostyniu 

Grajewie 

Grodzisku Mazowieckim 

Grodzisku Wielkopolskim 

Grójcu 

Grudziądzu 

Gryficach 

Gryfinie 

Hrubieszowie 

Iławie 

Inowrocławiu 

Janowie Lubelskim 

Jarocinie 

Jarosławiu 



Jastrzębiu-Zdroju 

Jaśle 

Jaworze 

Jaworznie 

Jeleniej Górze 

Jędrzejowie 

Kaliszu 

Kamieniu Pomorskim 

Kamiennej Górze 

Kartuzach 

Katowicach 

Kazimierzy Wielkiej 

Kędzierzynie-Koźlu 

Kępnie 

Kętrzynie 

Kielcach 

Kluczborku 

Kłodzku 

Kolbuszowej 

Kole 

Kołobrzegu 

Koninie 

Końskich 

Koszalinie 

Kościanie 

Kościerzynie 

Kozienicach 

Krakowie dla Krakowa-Krowodrzy 

Krakowie dla Krakowa-Nowej Huty 

Krakowie dla Krakowa-Podgórza 

Krakowie dla Krakowa-Sródmieścia 

Krasnymstawie 

Kraśniku 

Krośnie 

Krośnie Odrzańskim 

Krotoszynie 

Kutnie 

Kwidzynie 

Legionowie 

Legnicy 

Lesku 

Lesznie 

Leżajsku 

Lęborku 

Lidzbarku Warmińskim 

Limanowej 

Lipnie 

Lipsku 

Lubaczowie 

Lubaniu 

Lubartowie 

Lublinie   

Lublińcu 

Lwówku Śląskim 

Łańcucie 

Łasku 

Łęczycy 



Łobzie 

Łodzi dla Łodzi-Śródmieście 

Łodzi dla Łodzi-Widzewa 

Łomży 

Łowiczu 

Łukowie 

Malborku 

Miastku 

Miechowie 

Mielcu 

Międzyrzeczu 

Mikołowie 

Miliczu 

Mińsku Mazowieckim 

Mławie 

Mogilnie 

Mrągowie 

Muszynie 

Mysłowicach 

Myszkowie 

Myślenicach 

Myśliborzu 

Nakle nad Notecią 

Nidzicy 

Nisku 

Nowej Soli 

Nowym Dworze Mazowieckim 

Nowym Mieście Lubawskim 

Nowym Sączu 

Nowym Targu 

Nowym Tomyślu 

Nysie 

Obornikach 

Olecku 

Oleśnicy 

Oleśnie 

Olkuszu 

Olsztynie 

Oławie 

Opatowie 

Opocznie 

Opolu 

Opolu Lubelskim 

Ostrołęce 

Ostrowcu Świętokrzyskim 

Ostrowi Mazowieckiej 

Ostrowie Wielkopolskim 

Ostródzie 

Ostrzeszowie 

Oświęcimiu 

Otwocku 

Pabianicach 

Pile 

Pińczowie 

Piotrkowie Trybunalskim 

Piszu 

Pleszewie 



Płocku 

Płońsku 

Poznaniu 

Prudniku 

Pruszkowie 

Przasnyszu 

Przemyślu 

Przeworsku 

Przysusze 

Pszczynie 

Puławach 

Pułtusku 

Raciborzu 

Radomiu 

Radomsku 

Radziejowie 

Radzyniu Podlaskim 

Rawiczu 

Rawie Mazowieckiej 

Ropczycach 

Rudzie Śląskiej 

Rybniku 

Rykach 

Rypinie 

Rzeszowie 

Sandomierzu 

Sanoku 

Sejnach 

Siedlcach 

Siemianowicach Śląskich 

Sieradzu 

Sierpcu 

Skarżysku-Kamiennej 

Skierniewicach 

Sławnie 

Słubicach 

Słupcy 

Słupsku 

Sochaczewie 

Sokołowie Podlaskim 

Sokółce 

Sopocie 

Sosnowcu 

Stalowej Woli 

Starachowicach 

Stargardzie Szczecińskim 

Starogardzie Gdańskim 

Staszowie 

Strzelcach Krajeńskich 

Strzelcach Opolskich 

Strzelinie 

Strzyżowie 

Suchej Beskidzkiej 

Sulęcinie 

Suwałkach 

Szamotułach 

Szczecinie 



Szczecinku 

Szczytnie 

Szubinie 

Szydłowcu 

Śremie 

Środzie Śląskiej 

Środzie Wielkopolskiej 

Świdnicy 

Świebodzinie 

Świeciu 

Świnoujściu 

Tarnobrzegu 

Tarnowie 

Tarnowskich Górach 

Tczewie 

Tomaszowie Lubelskim 

Tomaszowie Mazowieckim 

Toruniu 

Trzciance 

Trzebnicy 

Tucholi 

Turku 

Tychach 

Wadowicach 

Wałbrzychu 

Wałczu 

Warszawie dla Warszawy-Mokotowa 

Warszawie dla Warszawy Pragi-Południe 

Warszawie dla Warszawy Pragi-Północ 

Warszawie dla m.st. Warszawy 

Warszawie dla Warszawy-Śródmieścia 

Warszawie dla Warszawy-Woli 

Warszawie dla Warszawy-Żoliborza 

Wąbrzeźnie 

Zawierciu 

Ząbkowicach Śląskich 

Zduńskiej Woli 

Zgierzu 

Zgorzelcu 

Zielonej Górze 

Złotoryi 

Złotowie 

Zwoleniu 

Żaganiu 

Żarach 

Żorach 

Żninie 

Żyrardowie 

Żywcu 

2. Jednostki organizacyjne Związku, powstające po wejściu w życie statutu, uzyskują osobowość 

prawną z dniem podjęcia uchwały, o której mowa w § 20 ust. 2 oraz zgłoszeniu do KRS. 

 

 

Zmiana 8  § 21  ust 1 

skreślono „Lublini” wpisano „Lublinie” 

§ 21 ust 2  

dopisano „oraz zgłoszeniu do KRS.” 



 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

WŁADZE I ORGANY ZWIĄZKU 

§ 22. 

1. Organy Związku pochodzą z wyboru. Wybory odbywają się zgodnie z następującymi zasadami: 

- nie ogranicza się liczby kandydatów, 

- głosuje się na poszczególnych kandydatów, 

- głosowanie jest tajne, 

- tę samą funkcję w organach Związku można pełnić tylko dwie kolejne kadencje. 

2. Mandat członka organu Związku uzyskuje się z dniem dokonania formalnego wyboru do tego organu. 

3. Członek organu Związku jest obowiązany aktywnie uczestniczyć w pracach organu, do którego 

został wybrany. 

4. Ustanie członkostwa w organie Związku może nastąpić na skutek rezygnacji lub odwołania. lub z innych 

uzasadnionych przyczyn określonych statutem 

5. W przypadku rezygnacji lub odwołania członka organu Związku, dokonuje się wyboru nowej 

osoby, w trybie określonym w statucie. 

5.Odwołanie członka organu związku następuje w drodze uchwały Krajowej Rady Związku w przypadku: 

a) skazania prawomocnym wyrokiem sądu, 

b) przekroczenia uprawnień wynikających z pełnionej funkcji w organach związku,  

c) nieusprawiedliwionego niestawiennictwa w przynajmniej 3 kolejnych posiedzeniach Krajowej Rady 

Związku. 

6. W przypadku rezygnacji lub odwołania członka organu Związku, mandat tego członka organu Związku 

obejmuje osoba, która uzyskała podczas głosowania w trybie określonym w statucie kolejną największą 

liczbę głosów. 

 

 

Zmiana nr 9  § 22 ust 4 

dopisano „ lub”  

skreślono „ lub z innych uzasadnionych przyczyn określonych statutem” 

§ 22 ust 5 nowy zapis  

5.Odwołanie członka organu związku następuje w drodze uchwały Krajowej 

Rady Związku w przypadku: 

a) skazania prawomocnym wyrokiem sądu, 

b) przekroczenia uprawnień wynikających z pełnionej funkcji w organach 

związku,  

c) nieusprawiedliwionego niestawiennictwa w przynajmniej 3 kolejnych 

posiedzeniach Krajowej Rady Związku. 

§ 22 dopisanie ust 6  

6. W przypadku rezygnacji lub odwołania członka organu Związku, mandat 

tego członka organu Związku obejmuje osoba, która uzyskała podczas 

głosowania w trybie określonym w statucie kolejną największą liczbę głosów. 
 

 

§ 23. 

Uchwały wszystkich władz i organów Związku, jeśli statut nie stanowi inaczej, zapadają zwykłą 

większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. 

§ 24. 

Kadencja organów Związku trwa cztery lata i kończy się 31 maja 

Kadencja organów Związku trwa 3 lata. 

 

Zmiana nr 10  § 24  zmiana treści  

Kadencja organów Związku trwa 3 lata. 

 



 

 

§ 25. 

Najwyższą władzą Związku jest Krajowa Konferencja Delegatów. Krajowa Konferencja Delegatów jest 

zwykła lub nadzwyczajna. 

 

Zmiana nr 11  § 25  

dopisano Krajowa Konferencja Delegatów jest zwykła lub nadzwyczajna. 

 

 

§ 26. 

Do wyłącznych kompetencji Krajowej Konferencji Delegatów należy: 

- uchwalanie programu działania Związku, 

- uchwalanie statutu Związku i jego zmiana, 

- rozpatrywanie sprawozdań przyjmowanie sprawozdania z działalności Krajowej Rady Związku i 

finansowego Krajowej Komisji Rewizyjnej w z kadencji, 

- podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla ustępującej Krajowej Rady Związku na wniosek Krajowej 

Komisji Rewizyjnej, 

- wybór Przewodniczącego Krajowej Rady Związku, 
- wybór członków Krajowej Rady Związku i Krajowej Komisji Rewizyjnej, 

- ustalanie liczbowego składu Krajowej Rady Związku i Komisji Rewizyjnej 

- ustalanie wysokości składki członkowskiej   

- rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Krajowej Konferencji Delegatów i podejmowanie stosownych 

uchwał, 

- uchwalanie Regulaminu obrad Krajowej Konferencji Delegatów, 

- określanie świadczeń finansowych, przysługujących członkom Związku, 

- podejmowanie uchwał w innych sprawach dotyczących Związku. 

 

Zmiana 12  § 26  

skreślono „rozpatrywanie sprawozdań” wpisano „przyjmowanie sprawozdania” 

skreślono „w” wpisano „z” 

dopisano „i Komisji Rewizyjnej” 

 

§ 27. 

 

W Krajowej Konferencji Delegatów biorą udział: 

1) Delegaci jednostek organizacyjnych Związku. 

2) Członkowie Krajowej Rady Związku. 

3) Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej. 

4) Członkowie honorowi Związku, z głosem doradczym oraz inni zaproszeni goście. 

2. Mandat Delegata Krajowej Konferencji uzyskuje członek zwyczajny Związku, wybrany przez 

Konferencję jednostki organizacyjnej Związku, do której należy. 

3. Każda zakładowa organizacja Związku zrzeszająca do 100 członków ma prawo do obsadzenia 

dwóch mandatów Delegata, a w przypadku zakładowej organizacji Związku, zrzeszającej od 100 

do 200 członków, ma prawo do obsadzenia 4 mandatów Delegata , a w przypadku zakładowej 

organizacji Związku zrzeszającej więcej niż 200 członków , ma prawo do obsadzenia 6 mandatów 

Delegata. 

4. Członkowie ustępującej Krajowej Rady Związku i Krajowej Komisji Rewizyjnej mandat Delegata 

Krajowej Konferencji uzyskują z urzędu. 

5. Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają wyłącznie Delegaci Krajowej Konferencji, o których 

mowa w ust. pkt 1-3. 

6. W przypadku niestawiennictwa na Krajowej Konferencji Delegatów osoby posiadającej mandat 

Delegata, Krajowa Konferencja ma prawo podjąć uchwałę przyznającą status Delegata innemu 

członkowi tej organizacji obecnemu na Konferencji. 

7. W wypadkach losowych na Krajową Konferencję Delegatów Zakładowa Organizacja Związkowa 

w terminie na 6 dni przed tą Konferencją może wybrać nowego Delegata i niezwłocznie 

powiadomić o tym fakcie Krajową Radę Związku. 



 

1. W Krajowej Konferencji Delegatów biorą udział z czynnym i biernym prawem wyborczym: 

1) Delegaci jednostek organizacyjnych Związku, których kadencja trwa 3 lata. 

2) Członkowie Krajowej Rady Związku. 

3) Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej. 

 

2. W Krajowej Konferencji Delegatów biorą udział członkowie honorowi Związku, z głosem doradczym 

oraz zaproszeni goście. 

3. Mandat Delegata Krajowej Konferencji uzyskuje członek zwyczajny Związku, wybrany przez 

Konferencję jednostki organizacyjnej Związku, do której należy. 

4. Członkowie ustępującej Krajowej Rady Związku i Krajowej Komisji Rewizyjnej mandat Delegata 

Krajowej Konferencji uzyskują z urzędu niezależnie od wybranych delegatów 

5. Każda zakładowa organizacja Związku ma prawo do obsadzenia określonej liczby mandatów, w 

zależności od liczby zrzeszonych członków: 

- do 50 członków 1 mandat,  

-od 51 do 100 członków 2 mandaty,   

-od 101 do 200 członków 3 mandaty  

-ponad 200 członków 4 mandaty. 

6. W wypadkach losowych na Krajową Konferencję Delegatów Zakładowa Organizacja Związkowa 

w terminie na 6 dni przed tą Konferencją może wybrać nowego Delegata i niezwłocznie 

powiadomić o tym fakcie Krajową Radę Związku. 

7. W przypadku niestawiennictwa na Krajowej Konferencji Delegatów osoby posiadającej mandat 

Delegata, Krajowa Konferencja ma prawo podjąć uchwałę przyznającą status Delegata innemu 

członkowi tej organizacji obecnemu na Konferencji. 

 

Zmiana 13  § 27 otrzymuje brzmienie  

1. W Krajowej Konferencji Delegatów biorą udział z czynnym i biernym prawem 

wyborczym: 

1) Delegaci jednostek organizacyjnych Związku, których kadencja trwa 3 lata. 

2) Członkowie Krajowej Rady Związku. 

3) Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej. 

2. W Krajowej Konferencji Delegatów biorą udział członkowie honorowi 

Związku, z głosem doradczym oraz zaproszeni goście. 

3. Mandat Delegata Krajowej Konferencji uzyskuje członek zwyczajny Związku, 

wybrany przez Konferencję jednostki organizacyjnej Związku, do której należy. 

4. Członkowie ustępującej Krajowej Rady Związku i Krajowej Komisji 

Rewizyjnej mandat Delegata Krajowej Konferencji uzyskują z urzędu 

niezależnie od wybranych delegatów 5. Każda zakładowa organizacja Związku 

ma prawo do obsadzenia określonej liczby mandatów, w zależności od liczby 

zrzeszonych członków: 

- do 50 członków 1 mandat,  

- od 51 do 100 członków 2 mandaty,   

- od 101 do 200 członków 3 mandaty  

- ponad 200 członków 4 mandaty. 

6. W wypadkach losowych na Krajową Konferencję Delegatów Zakładowa 

Organizacja Związkowa w terminie na 6 dni przed tą Konferencją może wybrać 

nowego Delegata i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Krajową Radę 

Związku. 

7. W przypadku niestawiennictwa na Krajowej Konferencji Delegatów osoby 

posiadającej mandat Delegata, Krajowa Konferencja ma prawo podjąć uchwałę 

przyznającą status Delegata innemu członkowi tej organizacji obecnemu na 

Konferencji. 

 

 

 

§ 28. 

1. Krajowa Konferencja Delegatów wybiera ze swego grona Prezydium Konferencji w składzie: 



przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Obradom Krajowej Konferencji Delegatów nie mogą przewodniczyć: 

- Przewodniczący ustępującej Krajowej Rady Związku, 

- Przewodniczący ustępującej Krajowej Komisji Rewizyjnej. 

§ 29. 

1. Uchwały Krajowej Konferencji Delegatów zapadają w głosowaniu jawnym. 

2. Na wniosek zgłoszony przez jedną piątą Delegatów Krajowej Konferencji, Przewodniczący 

Konferencji zarządza głosowanie tajne. 

§ 30. 

Krajowa Konferencja Delegatów zwoływana jest przez Krajową Radę Związku na mocy uchwały, 

nie później niż na miesiąc przed upływem kadencji. 

  § 31. 
1. Nadzwyczajna Krajowa Konferencja Delegatów może być zwołana w następujących przypadkach: 

1) ustania członkostwa, o którym mowa w § 22 ust. 4, przez co najmniej połowę członków Krajowej 

Rady Związku lub Krajowej Komisji Rewizyjnej, wybranych na początku kadencji - w celu 

uzupełnienia składu, 

2) złożenia rezygnacji przez Krajową Radę Związku lub Krajową Komisję Rewizyjną, 

3) złożenia rezygnacji przez Przewodniczącego Krajowej Rady Związku. 

4) wniosku o rozwiązanie Związku, zgłoszonego przez dwie trzecie Konferencji Zakładowych 

Organizacji Związku, 

5) nie wykonywania bez uzasadnionych przyczyn przez Krajową Radę Związku jej statutowych 

obowiązków przez okres 6 miesięcy. 

6) Dokonania zmian statutów z powodów niezależnych od związków. 

2. Nadzwyczajną Krajową Konferencję Delegatów, w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 4 

zwołuje Krajowa Rada Związku – z urzędu 

3. Nadzwyczajną Krajową Konferencję Delegatów w przypadku określonym w ust. 1 pkt 4 zwołuje 

Krajowa Rada Związku na pisemny wniosek co najmniej jednej piątej Zakładowych Konferencji 

Związku lub Krajowej Komisji Rewizyjnej. 

4. Zwołanie nadzwyczajnej Krajowej Konferencji Delegatów następuje w terminie 3 miesięcy od 

zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. 

 

1. Nadzwyczajna Krajowa Konferencja Delegatów może być zwołana w następujących przypadkach: 

1) złożenia rezygnacji przez 2/3 członków Krajowej Rady Związku lub Krajowej Komisji Rewizyjnej, 

2) wniosku o rozwiązanie Związku, 

3) dokonania zmian w Statucie 

4) niewykonywania bez uzasadnionych przyczyn przez Krajową Radę Związku jej statutowych obowiązków 

przez okres 6 miesięcy  

2. Nadzwyczajną Krajową Konferencję Delegatów, w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-3 zwołuje 

Krajowa Rada Związku  lub Krajowa Komisja Rewizyjna w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 4  – z 

urzędu  

3. Nadzwyczajną Krajową Konferencję Delegatów w przypadku określonym w ust. 1 pkt 2 zwołuje Krajowa 

Rada Związku na pisemny wniosek, co najmniej 2/3 Zakładowych Konferencji Związku. 

4. Zwołanie Nadzwyczajnej Krajowej Konferencji Delegatów następuje w terminie 1 miesiąca od 

zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. 

 

Zmiana 14  § 31 otrzymuje brzmienie  

1. Nadzwyczajna Krajowa Konferencja Delegatów może być zwołana w 

następujących przypadkach: 

1) złożenia rezygnacji przez 2/3 członków Krajowej Rady Związku lub Krajowej 

Komisji Rewizyjnej, 

2) wniosku o rozwiązanie Związku, 

3) dokonania zmian w Statucie 

4) niewykonywania bez uzasadnionych przyczyn przez Krajową Radę Związku jej 

statutowych obowiązków przez okres 6 miesięcy  

2. Nadzwyczajną Krajową Konferencję Delegatów, w przypadkach określonych w 

ust. 1 pkt 1-3 zwołuje Krajowa Rada Związku lub Krajowa Komisja Rewizyjna w 

przypadkach określonych w ust. 1 pkt 4 – z urzędu  



3. Nadzwyczajną Krajową Konferencję Delegatów w przypadku określonym w ust. 1 

pkt 2 zwołuje Krajowa Rada Związku na pisemny wniosek, co najmniej 2/3 

Zakładowych Konferencji Związku. 

4. Zwołanie Nadzwyczajnej Krajowej Konferencji Delegatów następuje w terminie 1 

miesiąca od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. 

 

 

§ 32. 

Nadzwyczajna Krajowa Konferencja Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których 

została zwołana. 

§ 33. 

Do przebiegu nadzwyczajnej Krajowej Konferencji Delegatów mają odpowiednio zastosowanie 

postanowienia statutu odnoszące się do Krajowej Konferencji Delegatów. 

§ 34. 

1. Ogólnokrajowym organem zarządzającym i wykonawczym Związku jest Krajowa Rada Związku. 

W okresach między zebraniami Krajowej Rady Związku działa jej Prezydium. 

2. Ogólnokrajowym organem kontrolnym Związku jest Krajowa Komisja Rewizyjna. 

3. Organy Związku, o których mowa w ust. 1 i 2 działają kolegialnie, o ile statut nie stanowi inaczej i 

są odpowiedzialne za realizację celów i zadań Związku zgodnie ze swymi kompetencjami. 

§ 35. 

Do zakresu działania Krajowej Rady Związku należy w szczególności: 

1) kierowanie całokształtem działalności Związku w okresie między Krajowymi Konferencjami 

Delegatów, 

2) uchwalanie budżetu oraz podejmowanie uchwał i decyzji w zakresie prowadzenia gospodarki 

finansowej Związku. 

3) wykonywanie wszystkich uprawnień wynikających z posiadania przez Związek osobowości 

prawnej, 

4) koordynowanie działań Zakładowych Organizacji Związku, w tym : 

a) w miarę potrzeby organizowanie okresowych spotkań z udziałem Przewodniczących Rad 

Zakładowych Organizacji Związku, 

b) ustalanie ramowych wytycznych do bieżącej działalności Zakładowej Organizacji Związku 

w tym: 

- regulaminów nagród i premiowania, 

- zasad podziału środków na wynagrodzenia pracowników, 

- regulaminu pracy, 

- nadzoru społecznych inspektorów pracy i inspekcji bhp 

- decydowanie we wszystkich sprawach, które nie są zastrzeżone dla kompetencji innych organów 

Związku. 

-  przepisów dotyczących rachunkowości. 

 

Zmiana 15  § 35  ppkt b)  

dopisuje sie „-  przepisów dotyczących rachunkowości.” 

 

§ 36. 

Krajowa Rada Związku składa się od 6 do 10 członków. 

§ 37. 

1. Krajowa Rada Związku obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych - w 

miarę potrzeb, nie rzadziej niż cztery razy w roku. 

2. Zasady obrad, zwoływania posiedzeń, przygotowywania materiałów i prowadzenia dokumentacji określa 

regulamin. 

Zmiana 16 § 37 ust 2  

dopisuje się „obrad,” 

 

§ 38. 

1. Krajowa Rada Związku, na pierwszym posiedzeniu, wybiera spośród siebie Przewodniczącego Krajowej 

Rady dwóch wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika, powierzając im funkcje członków Prezydium 



Krajowej Rady Związku. Obowiązki Przewodniczącego Prezydium sprawuje Przewodniczący Krajowej 

Rady Związku, a w razie jego nieobecności, jeden z wiceprzewodniczących. 

2.Pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Związku bezpośrednio po wyborze członków Krajowej Rady 

3. Obradom Krajowej Rady Związku przewodniczy Przewodniczący, a w razie jego 

usprawiedliwionej nieobecności jeden z wiceprzewodniczących. 

4. Obradom Prezydium Krajowej Rady Związku przewodniczy Przewodniczący, a w razie jego 

usprawiedliwionej nieobecności jeden z wiceprzewodniczących. 

5. Do podstawowych kompetencji Prezydium Krajowej Rady Związku należy: 

- przygotowywanie planu pracy i projektów uchwał Krajowej Rady Związku, 

- wykonywanie innych zadań ustalonych przez Krajową Radę Związku w regulaminie, o którym 

mowa w § 37 ust. 2. 

6. Krajowa Rada Związku do realizacji bieżących działań, wynikających z programu Związku może 

utworzyć sekretariat Krajowej Rady Związku. 

7. Szczegółowe zasady pracy sekretariatu oraz jego kompetencje i uprawnienia określa Krajowa 

Rada Związku. 

 

Zmiana 17  § 38 ust 1  

dopisuje sie „Przewodniczącego Krajowej Rady” 

 

§ 39. 

1. Przewodniczący Krajowej Rady Związku jest uprawniony do podejmowania czynności należących 

do kompetencji Krajowej Rady Związku i jej Prezydium w sprawach nie cierpiących zwłoki po uprzednim 

uzyskaniu akceptacji przez przynajmniej dwóch jej członków. 

2. Czynności Przewodniczącego Krajowej Rady Związku, o których mowa w ust. 1 wymagają 

zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Krajowej Rady Związku. 

 

Zmiana 18 § 39 ust 1  

dopisuje się po uprzednim uzyskaniu akceptacji przez przynajmniej dwóch jej 

członków. 
 

 

§ 40. 

1. Do kompetencji Krajowej Komisji Rewizyjnej należy nadzór i kontrola działalności Związku, w tym 

Zakładowych Komisji Rewizyjnych. 

2. Krajowa Komisja Rewizyjna składa Krajowej Konferencji Delegatów sprawozdanie z działalności w 

kadencji. 

3. Do wyłącznych kompetencji Krajowej Komisji Rewizyjnej należy: 

- badanie zgodności działalności Krajowej Rady Związku z obowiązującym prawem, statutem i 

programem Związku, 

- przedkładanie Krajowej Radzie Związku oraz Zakładowym Komisjom Rewizyjnym wniosków i zaleceń 

pokontrolnych, 

- składanie Krajowej Konferencji Delegatów wniosku o przyjęcie sprawozdania Krajowej Rady 

Związku, 

- występowanie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Krajowej Rady Związku, 

- występowanie, w przypadkach określonych statutem, z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnej 

Krajowej Konferencji Delegatów. 

4. Krajowa Komisja Rewizyjna przeprowadza samodzielnie lub zleca biegłemu księgowemu kontrolę 

działalności finansowej Krajowej Rady Związku oraz właściwych organów Zakładowych 

Organizacji Związku w bieżącej kadencji. 

5.Krajowa Komisja Rewizyjna podejmuje kontrolę na wniosek Krajowej Rady Związku lub poszczególnych 

Rad Zakładowych. 

6. Regulamin pracy Krajowej Komisji Rewizyjnej uchwala Krajowa Rada Związku na wniosek Krajowej 

Komisji Rewizyjnej. 

7. Przewodniczący lub delegowany członek Krajowej Komisji Rewizyjnej uczestniczy, na zaproszenie 

Krajowej Rady Związku, w jej posiedzeniach z głosem opiniodawczym. 

 

 



Zmiana 19  § 40 ust 3  

dopisuje sie „ oraz Zakładowym Komisjom Rewizyjnym” 

§ 40 ust 4  

dopisuje się „ w bieżącej kadencji.” 

§ 40 ust 5 otrzymuje brzmienie 5.Krajowa Komisja Rewizyjna podejmuje kontrolę na 

wniosek Krajowej Rady Związku lub poszczególnych Rad Zakładowych. 

§ 40 zmiana numeracji  ust 5 -  6  odpowiednio na  6 - 7  

 

§ 41. 

1. Krajowa Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 6 członków. 

2. Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Krajowej Rady 

Związku. 

3. Krajowa Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu przewodniczącego, a w razie potrzeby - 

Wiceprzewodniczącego. 

§ 42. 

Krajowa Rada Związku i Krajowa Komisja Rewizyjna, wybierające swoich członków do pełnienia 

określonych funkcji, mają również prawo do odwoływania z tych funkcji, na zasadach określonych w § 23.  

 

ROZDZIAŁ VII 

WŁADZE I ORGANY ZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKU 

§ 43. 

1. Najwyższą władzą Zakładowej Organizacji Związku jest Konferencja Zakładowej Organizacji Związku. 

§ 44. 

Do wyłącznych kompetencji Konferencji Zakładowej Organizacji Związku należy: 

- uchwalanie zakresu działalności Zakładowej Organizacji Związku zgodnie z postanowieniami statutu, 

- rozpatrywanie sprawozdania z działalności Rady Zakładowej Organizacji Związku i finansowego 

Zakładowej Komisji Rewizyjnej w kadencji, 

- podejmowanie uchwały w sprawie absolutorium dla ustępującej Rady Zakładowej Organizacji Związku na 

wniosek Zakładowej Komisji Rewizyjnej, 

- wybór członków Rady Zakładowej Organizacji Związku i Zakładowej Komisji Rewizyjnej, po uprzednim 

ustaleniu liczby członków tych organów, 

- wybór Delegatów na Krajową Konferencję Delegatów, 

- wybór zakładowego społecznego inspektora pracy na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, 

opartego na zasadach wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów o społecznej inspekcji 

pracy i Kodeksu pracy, 

- rozpatrywanie wniosków zgłoszonych Konferencji Zakładowej Organizacji Związku i podejmowanie 

stosownych uchwał, 

- występowanie do Krajowej Rady Związku z wnioskiem o nadanie godności członka honorowego Związku, 

- uchwalanie Regulaminu obrad Konferencji Zakładowej Organizacji Związku, 

- podejmowanie uchwał w innych sprawach, dotyczących Zakładowej Organizacji Związku. 

§ 45. 

1. W Konferencji Zakładowej Organizacji Związku biorą udział członkowie Związku należący do tej 

organizacji. Byli członkowie tej organizacji, mający uprawnienia członka honorowego Związku uczestniczą 

w Konferencji Zakładowej Organizacji Związku z głosem doradczym. 

2. Konferencja Zakładowej Organizacji Związku zwoływana jest przez Radę Zakładowej Organizacji 

Związku, w terminie określonym w § 30. 

3. Do zwołania i przebiegu Konferencji Zakładowej Organizacji Związku mają odpowiednio zastosowanie 

postanowienia statutu, odnoszące się do trybu zwołania i przebiegu Krajowej Konferencji Delegatów. 

§ 46. 

 

1. Nadzwyczajna Konferencja Zakładowej Organizacji Związku może być zwołana w następujących 

przypadkach: 

1) ustania członkostwa, o którym mowa w § 22 ust. 4, przez co najmniej połowę członków Rady 

Zakładowej Organizacji Związku lub Zakładowej Komisji Rewizyjnej, wybranych na początku 

kadencji - w celu uzupełnienia składu, 

2) złożenia rezygnacji przez Radę Zakładowej Organizacji Związku lub Zakładową Komisję 

Rewizyjną, 



3) nie wykonywania przez Radę Zakładowej Organizacji Związku statutowych obowiązków. 

4) Złożenie rezygnacji przez Przewodniczącego Rady Zakładowej. 

2. Nadzwyczajną Konferencję Zakładowej Organizacji Związku, w przypadkach określonych w ust. 

1 pkt 1 i 2, zwołuje Rada Zakładowej Organizacji Związku - z urzędu. 

3. Nadzwyczajną Konferencję Zakładowej Organizacji Związku, w przypadku określonym w ust. 1 

pkt 3 zwołuje Rada Zakładowej Organizacji Związku na pisemny wniosek co najmniej połowy 

członków Zakładowej Organizacji Związku lub Zakładowej Komisji Rewizyjnej. 

4. Zwołanie nadzwyczajnej Konferencji Zakładowej Organizacji Związku następuje w terminie 

miesiąca od zaistnienia przypadków określonych w ust. 1 pkt. 1-4. 

5. Nadzwyczajna Konferencja Zakładowej Organizacji Związku obraduje wyłącznie nad sprawami, 

dla których została zwołana. 

6. Do przebiegu nadzwyczajnej Konferencji Zakładowej Organizacji Związku mają zastosowanie 

postanowienia statutu, odnoszące się odpowiednio do przebiegu Konferencji Zakładowej 

Organizacji Związku. 

7. O zwołaniu nadzwyczajnej Konferencji Zakładowej Organizacji Rada Zakładowej Organizacji 

Związku informuje niezwłocznie Krajową Radę Związku. 

1. Nadzwyczajna Konferencja Zakładowej Organizacji Związku może być zwołana w następujących 

przypadkach: 

1) złożenia rezygnacji przez 2/3 członków Zakładowej Organizacji Związku lub Zakładowej   

 Komisji Rewizyjnej, 

2) wniosku o rozwiązanie Zakładowej Organizacji Związku, 

3) niewykonywania bez uzasadnionych przyczyn przez Zakładową Organizację Związku  jej 

statutowych obowiązków przez okres 6 miesięcy  

2. Nadzwyczajną Konferencję Zakładowej Organizacji Związku, w przypadkach określonych w ust. 1  

pkt 1-3 zwołuje Rada Zakładowej Organizacji Związku na pisemny wniosek, co najmniej połowy członków 

Zakładowej Organizacji Związku lub Zakładowej Komisji Rewizyjnej  

3. Zwołanie Nadzwyczajnej Konferencji Zakładowej Organizacji Związku następuje w terminie 1 miesiąca 

od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. 

4. Nadzwyczajna Konferencja Zakładowej Organizacji Związku obraduje wyłącznie nad sprawami, 

dla których została zwołana. 

5. Do przebiegu Nadzwyczajnej Konferencji Zakładowej Organizacji Związku mają zastosowanie 

postanowienia statutu, odnoszące się odpowiednio do przebiegu Konferencji Zakładowej 

Organizacji Związku. 

 

Zmiana 20 § 46 otrzymuje brzmienie  

1. Nadzwyczajna Konferencja Zakładowej Organizacji Związku może być zwołana w 

następujących przypadkach: 

1) złożenia rezygnacji przez 2/3 członków Zakładowej Organizacji Związku lub 

Zakładowej ·Komisji Rewizyjnej, 

2) wniosku o rozwiązanie Zakładowej Organizacji Związku, 

3) niewykonywania bez uzasadnionych przyczyn przez Zakładową Organizację 

Związku jej statutowych obowiązków przez okres 6 miesięcy  

2. Nadzwyczajną Konferencję Zakładowej Organizacji Związku, w przypadkach 

określonych w ust. 1 pkt 1-3 zwołuje Rada Zakładowej Organizacji Związku na 

pisemny wniosek, co najmniej połowy członków Zakładowej Organizacji Związku 

lub Zakładowej Komisji Rewizyjnej  

3. Zwołanie Nadzwyczajnej Konferencji Zakładowej Organizacji Związku następuje 

w terminie 1 miesiąca od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. 

4. Nadzwyczajna Konferencja Zakładowej Organizacji Związku obraduje wyłącznie 

nad sprawami, dla których została zwołana. 

5. Do przebiegu Nadzwyczajnej Konferencji Zakładowej Organizacji Związku mają 

zastosowanie postanowienia statutu, odnoszące się odpowiednio do przebiegu 

Konferencji Zakładowej Organizacji Związku. 

 

 

 

 



§ 47. 

1. Organami Zakładowej Organizacji Związku są: 

- Rada Zakładowej Organizacji Związku, 

- Zakładowa Komisja Rewizyjna. 

2. Organy Związku, o których mowa w ust. 1 działają kolegialnie. 

§ 48. 

1. Do zakresu działania Rady Zakładowej Organizacji Związku należy w szczególności: 

- kierowanie całokształtem działalności Zakładowej Organizacji Związku w kadencji, 

- reprezentowanie Związku wobec władz i organów rządowych i samorządowych szczebla wojewódzkiego i 

niższego oraz innych organów i instytucji tego samego szczebla, 

- prowadzenie gospodarki finansowej Zakładowej Organizacji Związku zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami, 

-  sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych  

- podejmowanie uchwał i decyzji we wszystkich innych sprawach wynikających z zakresu zadań i 

uprawnień, w tym kierowanie działalnością zakładowego społecznego inspektora pracy i współdziałanie z 

państwową inspekcją pracy, 

- opiniowanie treści regulaminu ustalającego zasady przeznaczania środków zakładowego funduszu 

świadczeń socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności oraz zasady i warunki korzystania z usług i 

świadczeń finansowanych z tego funduszu, 

- wykonywanie uprawnień wynikających z posiadania osobowości prawnej przez Zakładową Organizację 

Związku, 

- podejmowanie uchwał i decyzji w sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów Zakładowej Organizacji 

Związku. 

2.Przewodniczący Rady Zakładowej Organizacji Związku jest uprawniony podejmowania czynności 

należących do kompetencji Rady Zakładowej Związku w sprawach n niecierpiących zwłoki po uprzednim 

uzyskaniu akceptacji przez przynajmniej dwóch jej członków. 
3. W sprawach rozwiązywania umów o pracę w zakresie, w jakim przewidują to przepisy prawa pracy, 

właściwym do wyrażenia woli w tym zakresie jest wyłącznie Rada Zakładowej Organizacji 

Związku. 

 

Zmiana 21  § 48 

ust 2 otrzymuje brzmienie Przewodniczący Rady Zakładowej Organizacji Związku 

jest uprawniony podejmowania czynności należących do kompetencji Rady 

Zakładowej Związku w sprawach n niecierpiących zwłoki po uprzednim uzyskaniu 

akceptacji przez przynajmniej dwóch jej członków. 

§ 48 zmiana numeracji ust 2 odpowiednio na  3 

 

§ 49. 

Rada Zakładowej Organizacji Związku obraduje i podejmuje uchwały, decyzje lub wyraża stanowisko na 

posiedzeniach zwoływanych w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż cztery razy w roku. 

 

Zmiana 22 § 49  

dopisano „na” 

 

§ 50. 

1. Członkowie Rady Zakładowej Organizacji Związku wybierają spośród siebie przewodniczącego, 

wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika. 

2. Przewodniczący Rady Zakładowej Organizacji Związku jest uprawniony do podejmowania czynności 

należących do właściwości tej Rady w sprawach niecierpiących zwłoki, z zastrzeżeniem § 48 ust. 2. 

3. Czynności Przewodniczącego Rady Zakładowej Organizacji Związku, o których mowa w ust. 2 wymagają 

zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Rady Zakładowej Organizacji Związku. 

 

Zmiana 23  § 50 ust 1  

dopisano „ przewodniczącego” 

 

 

 



§ 51. 

1. Do kompetencji Zakładowej Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności Zakładowej Organizacji 

Związku, w tym badanie zgodności z obowiązującym prawem, statutem i programem Związku. 

2. Zakładowa Komisja Rewizyjna składa Konferencji Zakładowej Organizacji Związku sprawozdanie ze 

swej działalności w kadencji. 

3. Do kompetencji Zakładowej Komisji Rewizyjnej nadto należy: 

- składanie Konferencji Zakładowej Organizacji Związku wniosku o przyjęcie sprawozdania Rady 

Zakładowej Organizacji Związku, 

- występowanie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Rady Zakładowej Organizacji Związku, 

- występowanie, w przypadkach przewidzianych w statucie, z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnej 

Konferencji Zakładowej Organizacji Związku. 

4. Przewodniczący lub delegowany członek Zakładowej Komisji Rewizyjnej uczestniczy, na zaproszenie 

Rady Zakładowej Organizacji Związku, w jej posiedzeniu z głosem opiniodawczym. 

§ 52. 

1. Członkowie Zakładowej Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Rady Zakładowej 

Organizacji Związku. 

2. Zakładowa Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu przewodniczącego, a w razie potrzeby - 

Wiceprzewodniczącego. 

§ 53. 

1. Rada Zakładowej Organizacji Związku i Zakładowa Komisja Rewizyjna, wybierające swoich członków 

do pełnienia określonych funkcji, mają również prawo do odwoływania z tych funkcji. 

2. O decyzji, o której mowa w ust. 1, powiadamiana jest niezwłocznie Krajowa Rada Związku. 

 

ROZDZIAŁ VIII 

MAJĄTEK I FUNDUSZE ZWIĄZKU 

§ 54. 

Majątek Związku stanowią: fundusze i inne zasoby materialne. 

§ 55. 

1. Związek i jego jednostki organizacyjne mogą prowadzić działalność gospodarczą na zasadach prawnych 

ogólnie obowiązujących w tym zakresie. 

2. Związek i jego jednostki organizacyjne nie mogą podejmować działalności gospodarczej służącej jako 

źródło dochodów dla członków Związku. 

§ 56. 

1. Związek i jego jednostki organizacyjne czerpią środki finansowe i materialne z: 

1) wpływów ze składek członkowskich, 

2) darowizn, spadków i zapisów, 

3) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomości, 

4) działalności gospodarczej, 

5) odsetek od posiadanych środków finansowych, 

6) innych wpływów. 

2. Na ogólnokrajowe potrzeby Związku przekazywane są miesięcznie, z zastrzeżeniem ust. 3, do Krajowej 

Rady Związku przez Rady Zakładowych Organizacji Związku środki finansowe, w tym pochodzące z: 

- prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości 5 % dochodów, 

- ze składek członkowskich w wysokości 20 %  30% wpływów. 

3. Krajowa Rada Związku jest uprawniona do zmiany, określonego w ust. 2 okresu przekazywania środków 

finansowych - na umotywowany wniosek Rady Zakładowej Organizacji Związku. 

4. Środkami finansowymi, pozostającymi w Zakładowych Organizacjach Związku, dysponują właściwe 

Rady Zakładowych Organizacji Związku, zgodnie z postanowieniami statutu. 

 

Zmiana 24  § 56  ust 2  

skreślono 20% wpisano „30%” 

 

 

 

§ 57. 

1. Fundusze Związku przeznaczone są na finansowanie jego działalności statutowej. 

2. Wysokość miesięcznej składki członkowskiej ustala Krajowa Konferencja Delegatów. 



3. Zasady podziału kwoty uzyskanej ze składek członkowskich i innych środków finansowych oraz zasady 

finansowania świadczeń socjalnych z tych środków ustalane są Regulaminem. 

 

Zmiana 25 § 57 dodano ust 3 o treści: 

3. Zasady podziału kwoty uzyskanej ze składek członkowskich i innych środków 

finansowych oraz zasady finansowania świadczeń socjalnych z tych środków ustalane 

są Regulaminem. 

 

§ 58. 

1. Krajowa Rada Związku ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie dysponowanego przez 

siebie majątku. 

2. Podstawą działalności finansowej Związku jest plan finansowy obejmujący dochody i wydatki Związku, 

zwany dalej „budżetem”. Budżet Związku jest uchwalany na rok kalendarzowy. 

3. Opracowanie i uchwalenie projektu budżetu, a także inicjatywa w sprawie zmian tego budżetu, należą do 

wyłącznej kompetencji Krajowej Rady Związku. 

4. Za prawidłowe wykonanie budżetu odpowiada Krajowa Rada Związku. 

5. Gospodarka środkami finansowymi, znajdującymi się w dyspozycji Krajowej Rady Związku, jest jawna. 

6. Krajowa Rada Związku może zlecić prowadzenie rachunkowości Związku uprawnionej do prowadzenia 

działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych osobie fizycznej, osobie prawnej lub 

jednostce nieposiadającej osobowości prawnej - na podstawie umowy cywilnoprawnej.  

§ 59. 

1. Majątkiem jednostek organizacyjnych Związku dysponują i ponoszą odpowiedzialność za jego 

prawidłowe wykorzystanie organy tych jednostek, w zakresie ustalonym statutem. 

2. Postanowienia, o których mowa w § 58 ust. 2-6 mają odpowiednio zastosowanie do kompetencji Rad 

Zakładowych Organizacji Związku. 

§ 60. 

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Związku 

uprawnieni są członkowie Krajowej Rady Związku. 

2. Do ważności dokumentu, na mocy, którego Związek zaciąga zobowiązania wobec osób trzecich, obok 

podpisu przewodniczącego Krajowej Rady Związku wymagany jest również podpis drugiego członka 

Krajowej Rady Związku. 

§ 61. 

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Zakładowej 

Organizacji Związku uprawnieni są członkowie Rady Zakładowej Organizacji Związku. 

2. Do ważności dokumentu, na mocy, którego Zakładowa Organizacja Związku zaciąga zobowiązania wobec 

osób trzecich, obok podpisu przewodniczącego Rady Zakładowej Organizacji Związku 

wymagany jest również podpis drugiego członka tej Rady. 

 

ROZDZIAŁ IX 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 62. 

1. Uchwalenie statutu Związku lub jego zmiana powinna być wpisana do porządku obrad Krajowej 

Konferencji Delegatów, a tekst projektu lub zmiany przesłany Delegatom Krajowej Konferencji Delegatów 

na miesiąc przed posiedzeniem. 

2. Dla ważności uchwał w sprawie zmian w statucie wymagane są 3/4 głosów uprawnionych do udziału w 

Krajowej Konferencji Delegatów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

§ 63. 

W sprawach nie objętych postanowieniami statutu lub spornych, a także o zakresie interpretacji postanowień 

statutu, decyduje uchwałą Krajowa Rada Związku. 

 

Zmiana 26 § 63   

dopisano uchwałą 

 

§ 64. 

1. W razie ustania celów, dla których realizacji powstał Związek, Krajowa Konferencja Delegatów może 

podjąć uchwałę o jego rozwiązaniu. 



2. Wniosek o rozwiązanie Związku i likwidacji jego majątku musi być wpisany do porządku obrad Krajowej 

Konferencji Delegatów. 

3. Dla ważności uchwały o rozwiązaniu Związku ma zastosowanie § 62 ust. 2. 

§ 65. 

1. W przypadku podjęcia uchwały, o rozwiązaniu Związku, nadzwyczajna Krajowa Konferencja Delegatów 

powołuje Komisję Likwidacyjną i określa jej zadania. 

2. Kompetencje Komisji Likwidacyjnej mogą być powierzone Krajowej Radzie Związku. 

§ 66. 

Kadencja organów  działających jednostek organizacyjnych Związku, rozpoczęta przed dniem wejścia w 

życie statutu, wynosi cztery lata 3 lata  i liczy się od jej rozpoczęcia. 

 

Zmiana 27  § 66 

skreślono cztery lata 

wpisano 3 lata   

 

 

 

§ 67. 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania. 


