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§3
Związekmoze

z;rzeszać pracowników ochrony

innych znądów kolei.

kolei oraz emerytow i rencistów

§4
w swej

działalnościjest organŁacją ńezależmą od kierownictwa
sfużbowego, organów adminisfiacji państwowej i samorządowej oraz innych

Związek

organizacji.

Art. III

§1
Związek ma prawo tworzenia i wstępowania do krajowych i międzynarodowych
oryalllzacji pracowni czych o połrewnych celach i zadaniach.

§2
Zwitązek moze wspołpracować z ionymi organizacjąmi związkowymi,
politycmymi i społec7no-zawodowymi, w szczególności organami
porządkowymi, trp. Połicją, Żandarmeńą, Strażą Granicmą, Strazą MiejsĘ,
Inspekcją Transportu Drogowe go oraz Krajową Administracją Skarbową.

Art. IV
Związek posiada osobowośćprawną, moze nabywać pra\ila

zobowiązania w granicach przewidzianych przepisami pra\ya.

Art.

V

§l
Związek dziŃa poprzezorgany wymienione w stafucie.
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6. Prowadze nie dzińalno ścigo spodarczej .
kierowanie akcjami
7. Organizowanie

protestacyjnymi i strajkolvymi
zgodnie z postanowieniami Ustawy o Związkach Zawodowych otaz
Ustawy o Rozwiązywaniu Sporów Zbiorowych.
8. Tworzenie funduszu strajkowego.
9. Prowadzenie szkoleń w zakresie działalnościorganizacji złłiązków

i

zawodowych.

ROZDZLAŁ Iv
C7/;ŁoN[Ko\ilIEo ICH PRAWA
I OBOWIĄZKI
Art. VIII
1. Członkiem zrłriązlru moze być kazdy pracownik, zatrudniony w ochronie
kolei oraz emeryci i renciści.
2. Czlonkostwo nviązkujest dobrowolne i uzyskuje się je z chwilą złożenia
pisemnej deklaracj i członkostwa.
3. Cżonek zllliązkll nie może być jednocześnie cżonkiem innego zlxtiązku
zawodowego.

Art. IX
Członek miązku ma prawo:
l. Wybierać i być wybieranym do wszystkich władz mviąrkl.
2. Korzystać z pomocy rwlązka w obronie swoich praw pracowniczych,
swojego bytu i pracy.

3. Korzystać

zę

świadczeń materialnych oraz wądzeń, będących

w dyspozycji związku.
4. WyĘpować z wnioskami i postulatami do właściwychorganów rwiązku.

Art.

X

Członek rwiązkuj est zobowiązarty,
1. Uczesfutczyć w ogólnych zebraniach nlliązkll2. Znać i przestrzegać postanowień niniejszego Statutu
młiązku.
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uchwał organów
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Art.

XilI

§l

W przypadku naruszenia postanowień Statutu, stosuje się wobec cńonka zw]tązku
środkiwychowawczę w postaci uwagi, ostrzezenia, upomnienia lub nagany.
Jezeli podjęte postanowienia nie odnoszą skutku - cźonka wyklucza się ze
złńązka.

§2
Uchwała o zastosowaniu jednego

z

wymienionych

w § l

wychowawczych powinna być podjęta w obecności zainteresowanego.

środków

§3
Od uchwaĘ o zastosowaniu jednego z wymienionych środków wychowawczych,
zainteresowanemu członkowi przysfuguje prawo odwołania się do wyższej
instancji mviązka w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania UchwaĘ.

ROZDZIAŁY
ZASADY ORGANIZACYJNE
Art.

XIV

UchwĄ

organów rwiązkupodejmowane są w następującym trybie:
1. Krajowy Zjazd Delegatów i Oddziałowy Zjazd Delegatów są prawomocne
jeżeli uczestniczy w nich co najmniej połowa delegatów.
2. W przypadku braku kworum, ustala się drugi termin bezwzględu na liczbę
delegatów.
3. UchwĄ w sprawach:
a) absolutorium
b) statutu i jego zmian
c) roz-łt iązania nxliązku
d) zwołania Nadzwyc zajnego Zjazdtl Delegatów
e) ordynacji wyborczej i jej zmian
podejmowane są większościąco najmniej 2l3 wuimych oddanych głosów.

4. UchwaĘ organów mviązku

w

sprawach nie wymienionych
podejmowane są zvłykłąwiększościągłosów.
5. UchwĄ są podejmowane w głosowaniu jawnym.
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Prezydium Zar ządu Kraj owe go
Kraj owa Komisj a Rewizyj na
o Krajowy Sąd Koleżeński
o Oddziałow e Ąazdy dele gatów
a Zarządy Oddziałowe
a Oddziałowe Komisj e Rewizyjne
a

a

§2
Organy

z.:w.lązk:u

kompetencjami.

są odpowiedzialne za realizację zadń stafutowych zgodnie z

§3
Kadencja organów młiądłltrwacźery lata.

§4
Organam

i nviązka

kieruj

ą:

przewodn

i

cący

wr az z

wiceprzewodnicącymi.

§5
W celu przygotowania dla organów z:lliązJłl opinii i stanowisk z zakresu działań
statutowych - Znząd Krajowy może powoływać stałe lub dorazne Komisje, lub
ZespoĘ problemowe.

§6
komisje i zespoĘ mogą kotzystać z opinii rz,ecz:amlawców i ekspertów.

Art. XVIII
Kraj owy Zjazd Delegatów

§1
Naj wyższym organem

z:lliązlłl jest Kraj owy Zjazd

Dele gatow.
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§5
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów powinien być zwołany w ciągu 1-go
miesiąca od dnia podjęcia Uchwały i obraduje łlko nad sprawami, dla ktorych
został zvołarty.

Art. XIX
Zarząd Krajowy
§1

Zarząd Krajowy jest naczetnym organem stanowiącym
Zjazdami Kraj owymi Dele gatów.

w

okresie pomiędzy

§2
Zarząd Kraj owy stanowią

. prezydium zarządu
:

krajowego
i wiceprzewodnicz ący Zaruądow Oddziałowych

przewodniczący

§3
Zarząd Krajowy dzińa na podstawie Statutu

i w celu

realtzacji zadań w nim

określonych,
aw szczególności:

l. ReprezenĘe Zwiryek

wobec władz i organow administracji pństwowej
i gospodarczych, atakże innych organizacji.
2. Wytycza sposób realizacji programu zwitązka, wynikający z uchwał
Krajowego Zjazdu.
3. Nadzoruje działalnośćPrezydium Zarządu Krajowego.
4. Określakierunki i zasady gospodarki finansowej i majątkowej nxliąrku,

5.

uchwala budżet i zat:wterdza bilanse.
Zawiera i wypowiada układy zbiorowe pracy.

§4
Posiedzenia Zarządu
rzadziej

w trybie zwykĘm odbywają się w miarę potrzeb,

nż co sześćmiesięcy.

nie

!ż

§5

|

i-

Przewodniczący Załrządu Krajowego kieruje pracami Zarządu Krajowego i jego
hezydium.

§6
kezYdium Zarz4dl Krajowego jest organem sporządr-ającym sprawozdanie
finansowe z dzińalności Związku.

Art.

XXI

Krajowa Komisja Rewizyjna

§l
Krajowa Komisja Rewizyjna jest organem kontrolny* i podlega Krajowemu
Zjazdowi Delegatów, któremu składa sprawozdania ze swoj.j ariaa"ości.

§2
W skład komisji wchodzą: Przewodni czący Krajowej Komisji RewĘjnej oraz
Przewodni czący Oddziałolvych Komisj i RewĘjnych.

§3
krajowa komisja Rewizyjna dzińa na podstawie regulaminu zatwierdzonego
przez Kraj owy Zjazd Delegatow.

§4
Posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji
w miarę poftzeb,

ńe rzadziej nż raz

na sześćmiesięcy.

§5
Członkowie Komisji Rewizyjnych nie mogą pełnić innych funkcji związkowych.
L4
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Krajowa Komisja Rewizyjna jest organem zatwierdzającym sprawozdanie
finansowe z dńńalności Związkl.

Art. XXII

Oddziało wy Zjazd Dele gatów

§1
Naj wyższ ą władzą Oddziałowej Organi

zacji Związkow ej j est

O

ddziałowy

Delegatow.

Ąud

§2
Oddziałowy Zjazd Delegatów tworzą cżonkowie orgańzacji Oddziałowej
Związkl.

§3
Do kompetencj i Oddziałowe go Zjazdl Delegatów naleĘ .
1. Uchwalanie programu działania oddziałowej organizacji.
2. Ustalenie w głosowaniu jawnym wielkościskładu osobowego Zarządu
Oddziałowe go or az a ddziałowej Komi sj i Rewżyj nej .
a
J Wybor przewodni cz:ącega i wiceprzewodniczących Zarządu Oddziałowego
oraz przewodniczącego komisji rewizyjnej .
4. Rozpatrywanie sprawozdń Zarządu Oddziałowego i Oddziałowej Komisji
olrręs kadencji oraz udzielenie absolutorium ustępującym
Rewizyjnej
organom ruliązkll.
5. Rozpatrywanie zgłoszonych w trakcie Zjazdu wniosków i podjęcie
stosownych uchwał.
6. Wybór delegatów na Krajowy Zjazd.
7. Zjazd odbywa się co 4 lata i zwołuje go Przewodniczący Zarządtl
Oddziałowego, a w przypadku zaistniĄch przeszkód wice

n

przewodniczący Zarządu Oddziałowego lub jeden
w terminie określonym niniejszym statutem.

z jego

Cżonków
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ROZDZIAŁ VII
CZŁo [Ko\ilIE ORGANOW ZWIĄZKIJ
ZAWODOWEGO STRAZY OCHROI§Y

KoLEI
Art.

XXV

§1
Cźonkowie organów z\^ńązk1l zob ow iązani s ą w szcze gólno ści
1. Uczestniczać aktywnie w pracach organów, komisji i zespołów, do których
:

zostali wybrani.

ż. Ptzestze,gać niniejszego Statutu
porządkolvych.

i

regulaminów organizacyjno-

§2
Cżonek mviązklmoże być zawieszony w czynnościach danego organu, gdy:
l. DńŃa niezgodnie ze Statutem.
2. Narusza obońęujące UchwaĘ i regulaminy.
3. Popehi czpy sprzeczre z zasadami wspoĘcia społecmego lub w inny
sposób narusza zaufanie swoich wyborców.

§3
Członek ruiązku moze być wykluczony, po wyczerpaniu
Art. 13 § 1i2.

Art.

postanowień

XXVI

§1
Mandat członka organu Związklwygasa przed upĘwem kadencji w przypadku:

|. rerygnacji

2. wykluczenia ze nxliąrka
3. utraĘ praw publicznych

4. zgonu
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§3
jest łączue
majątkowych, wymagane
Do składania oświadczeńwoli w sprawac|r
jednego zwiceprzewodniczącYch organu rvłiązku,
działanie przewodni czącegoi

§4
nie moze naruszać ogolnie
związku
zani
firndus
i
majątkiem
zaruądzante
oUo*iąr"jących przepisow finansowych,

§5
funduszu
Nadzor nad prawidłowym wykorzystaniem
sprawują Komisje Rewizyjne,

i

majątku Zuliązkll,

§6

Prezydium Zarządu Krajoweg9 decyduje

o ilościpracownikow

etatowych

związkl oraz o ich wynagrodzeniu,

ROZDZIAŁIX

PRZEPISY KOI\{COWE
Ąrt.

XXD(
§1

fre przez zarządkrajowy:
ozrrakami zewnętrznyn i związkusą określo
1. Sztandu Związku

2. FLagaZwiązkl
3. ZnaczękZwiąńłt
4. Honorowa odznaka

Zw:rązk::tt

5. Pieczęcie i stemple ZwąAlt
6. Legit}macja cżonka Związku
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