STATUT
Związku Zawodowego Poligrafów
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Związek jest jednolitą organizacją zawodową polskich poligrafów o nazwie: Związek Zawodowy Poligrafów.
§ 2.
1.
2.
3.

Związek jest dobrowolną, niezależną i samorządną organizacją pracowników zatrudnionych w zakładach
pracy prowadzących działalność poligraficzną - niezależnie od formy ich własności, oraz w zakładach
pracy związanych z poligrafią i dziedzinach pokrewnych.
Związek zrzesza emerytów i rencistów, którzy byli zatrudnieni w zakładach wymienionych w ust. l oraz byłych
pracowników tych zakładów pozostających bez pracy w związku z jej poszukiwaniem.
Przynależność do związku jest niezależna od płci, wyznania, rasy, przekonań politycznych i narodowości.
§ 3.

Związek działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaś jego siedzibą jest miasto stołeczne Warszawa.
§ 4.
Związek w swej działalności przestrzega obowiązującego prawa.
§ 5.
Związek posiada osobowość prawną.
§6.
1.
2.
3.
4.

Związek jest członkiem organizacji międzyzwiązkowych w kraju i poza jego granicami - zgodnie z decyzjami Zgromadzenia Związku.
Związek w swej działalności przestrzega statutów organizacji międzyzwiązkowych, do których przynależy.
Uchwały i postanowienia organizacji międzyzwiązkowych, do których należy Związek, wymagają ich
potwierdzenia przez Krajową Radę.
(uchylony).
Rozdział 2
CELE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU
§ 7.

Celem Związku jest obrona praw związanych ze stosunkiem pracy, godności zawodowej i interesów swych
członków oraz ich rodzin.
§ 8.
Realizując swe cele Związek reprezentuje interesy i broni praw swych członków wobec wszelkich instytucji
życia społecznego i politycznego, łącznie z odwoływaniem się do instytucji międzynarodowych, po wyczerpaniu
wszelkich prawnych środków dostępnych w prawie polskim.
§9.
W przypadku naruszenia praw i interesów swych członków oraz uprawnień Związku – Związkowi przysługuje
prawo do akcji protestacyjnych lub strajku na zasadach określonych prawem.
Rozdział 3
ZASADY ORGANIZACYJNE

§ 10.
Organy Związku pochodzą z wyboru, których zasady określa Krajowa Rada i zatwierdza Zgromadzenie
Związku.
§ 11.
W strukturach zakładowych Związku nie wolno łączyć kierowniczych funkcji związkowych z funkcjami kierowniczymi w zakładach pracy.
§ 12.
Co cztery lata odbywają się w strukturach Związku Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborcze, na których przeprowadza się wybory do poszczególnych organów Związku.
§ 13.
Organy Związku podejmują samodzielne decyzje w sprawach należących do zakresu ich działania w oparciu o
przepisy prawa i upoważnienia udzielone przez zwierzchnie organy Związku.
§ 14.
1.
2.

Zasady podejmowania uchwał i decyzji określają regulaminy uchwalone przez Krajową Radę i zatwierdzone przez Zgromadzenie Związku.
Każdy członek Związku i każdy organ Związku ma prawo odwołania się od decyzji podjętych w jego
sprawie do Zgromadzenia Związku.
§ 15.

Uchwały organów Związku mogą być uchylane lub zawieszane przez organy nadrzędne lub Komisję Rewizyjną,
jeżeli są sprzeczne z prawem, naruszają postanowienia Statutu lub uchwały Zgromadzenia Związku.
Rozdział 4
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§16.
Związek posiada dwustopniową strukturę organizacyjną:
a) Zakładową Radę Związku/Międzyzakładową Radę Związku,
b) Krajową Radę.
§ 17.
1.
2.

Najwyższym organem Związku jest Zgromadzenie Związku.
Zmian w strukturze Związku dokonuje Zgromadzenie Związku.
§ 18.

Zakładowa Rada Związku / Międzyzakładowa Rada Związku kieruje działalnością członków Związku i posiada
uprawnienia odnoszące się do zakładowych organizacji związkowych określonych przepisami prawa.
§ 19.
Krajowa Rada kieruje działalnością wszystkich Zakładowych Rad Związku / Międzyzakładowych Rad Związku
zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Statutu, a także uchwałami i programem działania uchwalonymi
przez Zgromadzenie Związku.
§ 20.
1.
2.

Związek prowadzi działalność wydawniczą, szkoleniową i gospodarczą na zasadach określonych prawem i
regulaminami własnymi.
Zysk z prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie produkcji, usług i obrotu towarowego
przeznacza się na cele statutowe.
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3.

Związek może powoływać fundacje działające na rzecz załóg poligraficznych zakładów pracy.
Rozdział 5
CZŁONKOWIE ZWIĄZKU; ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 21.

1.
2.
3.
4.
5.

Przystąpienie do Związku następuje z chwilą złożenia deklaracji w odpowiednim organie Związku.
(uchylony).
Wystąpienie ze Związku następuje z chwilą złożenia przez członka Związku pisemnego oświadczenia.
Utrata członkostwa w Związku następuje po okresie 6-miesięcznego nie opłacania składki członkowskiej.
Członkiem Związku nie może być osoba należąca do innego krajowego związku zawodowego.
§ 22.

1.

2.
3.

Do stażu przynależności do Związku zalicza się okresy:
a) przynależności do innego związku zawodowego,
b) odbywania służby wojskowej,
c) przynależności do organizacji studenckich,
d) czasowego pozostawania bez pracy,
e) bezpłatnego urlopu,
f) przynależności do związków zawodowych zagranicą.
Okresy przerwy pomiędzy przypadkami wymienionymi w ust. l, a zgłoszeniem akcesu przystąpienia do
Związku nie mogą przekraczać 6 miesięcy.
W szczególnych przypadkach decyzje o zaliczeniu stażu podejmuje odpowiedni organ Związku.
§ 23.

Członek Związku ma prawo:
a) uczestniczenia w pracach Związku,
b) biernego i czynnego prawa wyborczego,
c) występowania z wnioskami i postulatami do organów Związku,
d) uczestniczenia w posiedzeniach organów Związku mających podjąć uchwały dotyczące jego osoby,
e) korzystania z obrony swych praw przez Związek oraz z pomocy materialnej, socjalnej i prawnej
Związku,
f) korzystania, zgodnie z obowiązującym prawem, z majątku Związku oraz jego instytucji i urządzeń,
g) bycia informowanym o decyzjach i działaniach organów Związku.
§ 24.
Członek Związku ma obowiązek:
a) przestrzegania postanowień Statutu i uchwał organów Związku,
b) uczestniczenia w życiu Związku i regularnego opłacania składki członkowskiej,
c) uczestniczenia w działaniach podejmowanych przez Związek i popierania wysuwanych przez niego postulatów.
§ 25.
1.

2.
3.

Członka Związku nie wykonującego obowiązków statutowych można ukarać:
a) upomnieniem,
b) naganą,
c) wykluczeniem ze Związku.
Uchwalę o ukaraniu podejmują odpowiednie organy Związku.
Od orzeczonej kary służy ukaranemu prawo odwołania do wyższego organu Związku, a następnie do
Zgromadzenia Związku.
Kara ulega skreśleniu po roku od dnia podjęcia uchwały o ukaraniu, /z wyjątkiem kary o wykluczeniu ze
Związku.
Rozdział 6
ORGANY ZWIĄZKU
§ 26.
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1.
2.
3.
4.

Organami Związku są:
a) Zgromadzenie Członków Związku na szczeblu zakładowym,
b) Zgromadzenie Delegatów Związku (Zgromadzenie Związku) na szczeblu krajowym.
Organy, o których mowa w ust. l wybierają organy wykonawcze Związku, które działają pomiędzy posiedzeniami organów Związku.
Zasady wyboru organów wykonawczych określają odpowiednie regulaminy uchwalane przez Krajową
Radę i zatwierdzone przez Zgromadzenie Związku.
Zgromadzenia obradują corocznie w terminach określonych przez Krajową Radę.
§ 27.

Członek Związku wybrany do organów wykonawczych ma obowiązek:
a) aktywnego uczestniczenia w pracy organu, do którego został wybrany,
b) reprezentowania interesów środowiska, przez które został delegowany do organu wykonawczego.
§ 28.
Członkowie organów Związku mogą być zawieszani w swych czynnościach lub odwołani z pełnionych funkcji
na zasadach określonych przez Zgromadzenie Związku.
§ 29.
1.

2.

Mandat członka organów Związku wygasa w razie:
a) odwołania z pełnionej funkcji,
b) rezygnacji z mandatu,
c) utraty praw członkowskich,
d) zmiany zakładu pracy,
e) likwidacji zakładu pracy,
f) śmierci.
W przypadku przekształcenia się zakładu pracy w jedną z form przewidzianych prawem, mandat
zachowuje swoją ważność.
§ 30.

1.
2.

W przypadku wygaśnięcia mandatu członka organu Związku pełniącego kierowniczą funkcję w tym organie – przeprowadza się nowe wybory na tę funkcję.
W przypadku zmniejszenia się stanu osobowego organu wykonawczego Związku o ponad 50% – przeprowadza się nowe wybory do tego organu.
Rozdział 7
ZAKŁADOWA RADA ZWIĄZKU
MIĘDZYZAKŁADOWA RADA ZWIĄZKU
§ 31.

1.
2.

Najwyższym organem Związku w zakładzie pracy jest Zgromadzenie Członków Związku lub Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Związku.
Dla członków Związku należących do Międzyzakładowej Organizacji Związku, najwyższym organem
Związku jest Międzyzakładowe Zgromadzenie Członków Związku.
§ 32.

Zgromadzenie Członków Związku/Międzyzakładowe Zgromadzenie Członków Związku ustala kierunki swego
działania zgodnie z celami i zadaniami Związku, wysuwa postulaty i wnioski w sprawach obrony praw i prezentacji
interesów pracowników i ich rodzin, ustala tryb przeprowadzania wyborów, wybiera Zakładową lub
Międzyzakładową Radę Związku - nie mniej niż trzy osoby i jej przewodniczącego.
§ 33.
Zgromadzenie Członków Związku/Międzyzakładowe Zgromadzenie Członków Związku rozpatruje i zatwierdza
sprawozdania Zakładowej lub Międzyzakładowej Rady Związku z jej działalności.
§ 34.
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1.
2.

Zgromadzenie Członków Związku lub Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Związku jest prawomocne, jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa członków Związku lub ich przedstawicieli.
Międzyzakładowe Zgromadzenie Członków Związku jest prawomocne jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa członków Związku.
§ 35.

Podstawową jednostką Związku jest Zakładowa Rada Związku w organizacjach skupiających członków
Związku w jednym zakładzie pracy lub Międzyzakładowa Rada Związku skupiająca członków z wielu zakładów
pracy.
§ 36.
Zakładowa i Międzyzakładowa Rada Związku posiada uprawnienia przewidziane prawem dla członków
zarządów zakładowych organizacji związkowych, a w szczególności:
a) występuje wobec pracodawcy, organów władzy państwowej, samorządowej i gospodarczej, organizacji społecznych i politycznych we wszystkich sprawach dotyczących pracy, płacy i bytu
członków Związku i ich rodzin,
b) kontroluje przestrzeganie prawa pracy, Układu Zbiorowego Pracy, Zakładowego Układu Zbiorowego
Pracy opartego na postanowieniach UZP, pozostałych zakładowych źródeł prawa pracy oraz współdziała przy wyborze Społecznych Inspektorów Pracy,
c) kieruje rokowaniami prowadzonymi przez Związek - wchodzących w zakres swych uprawnień we wszystkich sprawach dotyczących zakładu pracy i ma prawo powoływania doradców i
pełnomocników spoza zakładu pracy,
d) powołuje doradcze zespoły stałe i doraźne, do rozwiązywania spraw wchodzących w zakres ich kompetencji.
Rozdział 8
ZGROMADZENIE ZWIĄZKU
§ 37.
Najwyższym organem Związku jest Zgromadzenie Związku, które:
a) uchwala Statut Związku,
b) ustala strukturę organizacyjną Związku,
c) ocenia działalność Związku na podstawie sprawozdania z działalności Krajowej Rady i Komisji Rewizyjnej,
d) rozpatruje wnioski i postulaty zgłoszone podczas Zgromadzenia,
e) ustala i zatwierdza program działania Związku,
f) wytycza główne kierunki polityki budżetowej Związku,
g) na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela absolutorium Krajowej Radzie,
h) ustala skład osobowy i wybiera:
1) Przewodniczącego Związku,
2) Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
3) Krajową Radę,
4) Komisję Rewizyjną,
i)
rozpatruje odwołania od orzeczeń Koleżeńskiego Sądu Związkowego,
j)
podejmuje decyzję o przystąpieniu Związku do organizacji międzyzwiązkowych w kraju i zagranicą,
k) podejmuje decyzję o rozwiązaniu Związku.
§ 38.
1.
2.

Zgromadzenie jest prawomocne, jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa Delegatów Związku.
Zgromadzenie może podjąć uchwałę o prawomocności Zgromadzenia w składzie przybyłych na Zgromadzenie delegatów, bez konieczności spełnienia wymogu określonego w ust. l - po stwierdzeniu przez
Komisję Mandatową prawidłowości powiadomienia delegatów o terminie Zgromadzenia z odpowiednim
wyprzedzeniem.
§ 39.

Zgromadzenie Związku podejmuje uchwały zwykłą większością głosów z wyjątkiem spraw dotyczących Statutu
i rozwiązania Związku, które wymagają co najmniej 2/3 głosów Delegatów obecnych na Zgromadzeniu.
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§ 40.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Związku zwołuje się na mocy uchwały Krajowej Rady, Komisji Rewizyjnej lub na
żądanie co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków Związku i powinno się odbyć w okresie jednego miesiąca od
daty podjęcia w tej sprawie prawomocnej uchwały. Zgromadzenie to obraduje tylko nad tymi sprawami, dla
których zostało zwołane.
Rozdział 9
KRAJOWA RADA
§ 41.
Najwyższym organem wykonawczym Związku jest Krajowa Rada, na czele której stoi Przewodniczący
Związku.
§ 42.
Do zadań i uprawnień Krajowej Rady należy ustalanie kierunków działalności Związku zgodnie z programem uchwalonym przez Zgromadzenie Związku, podejmowania uchwał we wszystkich sprawach dotyczących Związku zgodnie
ze Statutem i przepisami prawa.
§ 43.
Krajowa Rada w szczególności:
a) zwołuje Zgromadzenie Związku i uchwala zasady wyboru delegatów na Zgromadzenie,
b) realizuje uchwały Zgromadzenia Związku,
c) zawiera i wypowiada Układ Zbiorowy Pracy, zatwierdza Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy, protokóły dodatkowe i porozumienia do tych protokółów,
d) uchwala budżet Związku zgodnie z kierunkami wytyczonymi przez Zgromadzenie Związku, zatwierdza budżety i sprawozdania z realizacji Zakładowych Rad Związku i Międzyzakładowych Rad
Związku, decyduje o wydatkach nadzwyczajnych nie przewidzianych w budżecie oraz zarządza
majątkiem i działalnością gospodarczą Związku,
e) określa liczbę oraz wybiera i odwołuje spośród swojego grona Sekretarzy Krajowej Rady, a także
wybiera i odwołuje członków Zarządu Związku, o których mowa w §47 ust. 2 pkt 2 i 3,
f) współdziała z organami administracji państwowej, gospodarczej, samorządowej i organizacjami
społecznymi w opracowywaniu aktów prawnych regulujących stosunki i warunki pracy, płac i
poziomu życia,
g) decyduje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych Statutem do kompetencji Zgromadzenia
Związku,
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§ 44.
1.
2.

Organem wykonawczym Krajowej Rady jest Zarząd Związku.
Zarząd Związku kieruje działalnością Związku i odpowiada przed Zgromadzeniem Związku, Krajową Radą
i Komisją Rewizyjną.
§ 45.

Pracami Zarządu Związku kieruje Przewodniczący Związku.
§ 46.
Zarząd Związku jest trzyosobowy.
§ 47.
W skład Zarządu Związku wchodzą:
1) Przewodniczący Związku,
2) Wiceprzewodniczący Związku,
3) Sekretarz Związku.
1.
2.
3.

§ 48.

Do reprezentowania Związku upoważniony jest każdy członek Zarządu Związku jednoosobowo oraz inne
osoby, w granicach określonych upoważnieniem udzielonym przez członka Zarządu Związku.
Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu w imieniu
Związku wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków Zarządu.
W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest uchwała Zarządu Związku, z
zastrzeżeniem § 67.
Rozdział 10
KOMISJA REWIZYJNA
§ 49.

Komisja Rewizyjna jest związkowym organem kontroli.
§ 50.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami innych organów Związku na szczeblu
krajowym.
§ 51.
Komisja Rewizyjna wybierana jest do sprawowania kontroli przestrzegania postanowień Statutu Związku, gospodarki finansowej, majątkowej i gospodarczej, realizacji uchwał i programu działania przyjętych przez Zgromadzenie Związku oraz uchwał innych organów Związku.
§ 52.
Komisja Rewizyjna wykonuje swoje zadania według własnego planu pracy oraz zapotrzebowania na kontrolę
określonych kierunków działania Związku przedstawionych przez Krajową Radę.
§ 53.
Do zadań i uprawnień Komisji Rewizyjnej należą w szczególności:
a) kontrola prawidłowej realizacji uchwał i postanowień organów Związku,
b) kontrolowanie gospodarki finansowej, majątkowej i gospodarczej Związku,
c) opiniowanie okresowej sprawozdawczości finansowej,
d) informowanie organów Związku o wynikach kontroli oraz przedkładanie wniosków, zaleceń i uwag,
e) dokonywanie ocen preliminarzy budżetowych, ocena realizacji budżetu i przedkładanie stosownych
wniosków w tym zakresie organom Związku,
f) kontrola działalności finansowej i merytorycznej podstawowych jednostek organizacyjnych Związku,
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g)
h)

współdziałanie z jednostkami finansowymi Związku w zakresie sprawowania nadzoru i kontroli,
składanie sprawozdań ze swej działalności przed Zgromadzeniem Związku i informacji o swej
działalności Krajowej Radzie.
§ 54.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w działalności Związku w zakresach podlegających kontroli Komisji
Rewizyjnej, ma ona obowiązek zawiadomić o tym niezwłocznie odpowiedni organ Związku żądając naprawienia uchybień.
§ 55.
W przypadku naruszenia dobrego imienia Związku przez jego członka -Komisja Rewizyjna kieruje jego sprawę
do Koleżeńskiego Sądu Związkowego.
§ 56.
Komisja ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Związku w sprawach wynikających z paragrafu 54
Statutu.
§ 57.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w posiedzeniach Krajowej Rady i Zarządu Związku z
głosem doradczym.
Rozdział 11
KOLEŻEŃSKI SĄD ZWIĄZKOWY
§ 58.
W przypadku powstania jakiegokolwiek konfliktu, Krajowa Rada powołuje Sąd Koleżeński.
§ 59.
Kompetencje, zasady funkcjonowania i ilościowy skład osobowy Koleżeńskiego Sądu Związkowego określa
odrębny regulamin uchwala Krajowa Rada, a zatwierdza Zgromadzenie Związku.
Rozdział 12
MAJĄTEK I FUNDUSZE ZWIĄZKU
§ 60.
Majątek i fundusze Związku powstają z:
a) składek członkowskich,
b) dochodów z majątku Związku,
c) dotacji, darowizn i dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z przepisami prawa.
§ 61.
1.
2.

Wysokość składki członkowskiej i jej podział ustala Krajowa Rada.
Składki członkowskie wpłacone przez członka Związku nie podlegają zwrotowi.
§ 62.

Sposób opłacania składki członkowskiej określa Zarząd Związku, który ustala również zasady i formy świadczeń na
rzecz członków Związku i ich rodzin po zatwierdzeniu przez Krajową Radę.
§ 63.
1.

Członek Związku lub jego rodzina ma prawo do zasiłku z funduszy Związku w przypadkach:
a) urodzenia się dziecka członka Związku,
b) śmierci członka Związku .
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2.

Regulamin wypłaty i wysokość zasiłków ustala Krajowa Rada.
§ 64.

Z wpłat składek członkowskich zwolnieni są:
a) członkowie Związku pozostający bez pracy w związku z jej poszukiwaniem, nie dłużej jednak niż 6
miesięcy,
b) członkowie Związku odbywający służbę wojskową.
§ 65.
Fundusze Związku przeznacza się na statutową i organizacyjną działalność Związku.
§ 66.
1.
2.

Właścicielem całości majątku ruchomego i nieruchomego jest Związek, jako osoba prawna.
Wszystkie organy Związku, kierownicy jednostek majątkowych i gospodarczych Związku mają obowiązek
składania okresowych sprawozdań z gospodarki funduszami i majątkiem Związku zgodnie z regulaminem
sprawozdawczości uchwalonym przez Krajową Radę.
§ 67.

W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu, które skutkują zaciągnięciem przez Związek zobowiązania majątkowego przewyższającego kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych do ważności tej czynności wymagana jest, poza uchwałą Zarządu Związku, również uchwała Krajowej Rady.
§ 68.
Użytkowanie i zarządzanie majątkiem nieruchomym Związku może być przekazane przez Krajową Radę innym
osobom prawnym i fizycznym na podstawie stosownych umów.
Rozdział 13
ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU
§ 69.
Rozwiązanie Związku wymaga podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Związku w trybie przewidzianym Statutem.
§ 70.
W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Związku, Krajowa Rada podejmuje czynności w celu wyłonienia
Komisji Likwidacyjnej, której obowiązkiem jest w szczególności:
a) zinwentaryzowanie substancji majątkowej Związku,
b) zabezpieczenie majątku ruchomego i nieruchomego Związku oraz jego archiwum dla jego ewentualnego wykorzystania przez nowopowstały związek poligrafów – będący następcą prawnym rozwiązanego Związku – o ogólnokrajowym zasięgu,
c) administrowanie majątkiem i funduszami Związku.
§ 71.
Okres czynności likwidacyjnych rozwiązanego Związku i ustanowienia Zarządu Komisarycznego nie może
przekraczać 6 miesięcy od daty podjęcia uchwały o rozwiązaniu Związku.
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Rozdział 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 72.
Związek posiada swój sztandar ze wstęgą w kolorach: czerwonym, złotym, niebieskim, srebrnym i czarnym,
którego wzór graficzny zatwierdza Krajowa Rada.
§ 73.
Godłem Związku jest „Gryf” stojący na tylnych łapach i trzymający w przednich łapach rozcieracze drukarskie
do farb. Korona, dziób i pazury „Gryfa” mają kolor złoty.
§ 74.
Związek nadaje indywidualne i zbiorowe Honorowe Odznaki Związku, których klasę i tryb nadawania określa
regulamin uchwalany przez Krajową Radę.
§ 75.
Związek może występować do władz państwowych o nadanie zasłużonym działaczom Związku odznaczeń
państwowych, resortowych i innych.
§ 76.
Wzory pieczęci wszystkich organów Związku określa Krajowa Rada, która prowadzi również rejestr pieczęci.
§ 77.
Interpretacja postanowień Statutu należy do kompetencji Krajowej Rady.
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