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STATUT 
ZWIĄZKU LEŚNIKÓW POLSKICH  PARKÓW NARODOWYCH 

  
Rozdział I 

 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

 
W celu koordynacji i skuteczności działań na rzecz obrony interesów i praw 

pracowników parków narodowych, jednostek gospodarczych i organizacji społecznych 
działających bezpośrednio lub w związku z ochroną przyrody i leśnictwa tworzy się Związek 
Leśników Polskich Parków Narodowych (ZLP PN),  jako jednolitą jednostkę zawodową. 
 

§ 2 
 

Związek zrzesza pracowników bezpośrednio lub pośrednio pracujących w parkach 
narodowych (PN), osoby które przeszły na rentę lub emeryturę, a były pracownikami 
jednostek wymienionych w § 1 oraz inne osoby, które poprzez charakter swojej działalności, 
wykształcenie i pracę są związane z parkami narodowymi, a nie są pracodawcami. 
Członkostwo  w Związku mogą otrzymać również osoby, które pozostają bez pracy w 
związku z jej poszukiwaniem. 
 

§ 3 
 

Związek jest samorządny i w swojej działalności statutowej niezależny od organów 
administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.  
 

§ 4 
 

Związek w swojej działalności przestrzega Konstytucji i innych ustaw obowiązujących 
w Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

§ 5 
 

Związek działa w oparciu o ustawę o związkach zawodowych, korzysta z uprawnień 
zagwarantowanych ustawą i konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy 
ratyfikowanymi przez Rzeczpospolitą Polską. 
 

§ 6 
 

1. Na zasadach określonych prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, 
Związek może współpracować z innymi związkami zawodowymi, organizacjami 
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społecznymi i politycznymi tak w kraju jak i za granicą, o ile współpraca dotyczy 
celów statutowych Związku i nie ogranicza jego samodzielności i niezależności.  

2. Związek może wstąpić w strukturę Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej 
Polskiej w Warszawie pod warunkiem zachowania swojej osobowości prawnej.  

 
§ 7 

 
1. Terenem działania Związku jest Rzeczpospolita Polska, siedzibą jego organów jest 

Puszczykowo.   
2. Związek jak też organizacje zakładowe i międzyzakładowe posiadają osobowość 

prawną.  
3. Związek posiada emblemat.  
4. Związek działa na zasadach ustalonych niniejszym statutem poprzez organa nim 

kierujące.  
 

 
Rozdział II 

 
Cele i zadania Związku 

 
§ 8 

 
1. Celem Związku jest koordynowanie współdziałania jego członków w wypełnianiu 

zadań przewidzianych statutem oraz wyrażanie wspólnego  stanowiska wobec 
organów władzy, administracji państwowej  i gospodarczej, organizacji społecznych i 
politycznych, a w szczególności: 
1) Obrona praw, godności zawodowej i interesów członków Związku i  ich rodzin 
      oraz dążenie do stałej poprawy ich bytu materialnego, warunków pracy, poziomu 
      kulturalnego i kwalifikacji zawodowych oraz wypoczynku,  
2) Obrona interesów PN, troska o zachowanie ich wartości przyrodniczych i 
      działania na rzecz ochrony przyrody, środowiska i zasobów naturalnych.  

 
§ 9 

 
 1.  Związek realizuje swoje cele poprzez: 

1) Podejmowanie działań poprzez struktury Związku w celu obrony interesów swych 
członków.  

2) Opiniowanie projektów oraz występowanie  z projektami aktów prawnych, przede  
wszystkim dotyczących pracowników parków narodowych, gospodarki leśnej i 
środowiska naturalnego kraju.  

3) Podejmowanie działań w celu zagwarantowania odpowiedniej rangi zawodu, 
występowanie do władz z odpowiednimi w tym zakresie inicjatywami.  

4) Zawieranie w imieniu swych członków układów zbiorowych pracy, porozumień i 
innych umów.  

5) Występowanie do władz z inicjatywami  na rzecz doskonalenia prawa pracy, systemu 
ubezpieczeń społecznych  oraz w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy.  

6) Udzielanie pomocy prawnej członkom Związku oraz występowanie na ich wniosek w 
ich imieniu w sprawach wynikających ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych 
wobec pracodawców i sądów.  
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7) Pełnienie społecznego nadzoru nad Inspekcją Pracy.  
8) Pełnienie społecznej kontroli nad  pracą organów administracji państwowej  i 

samorządu terytorialnego oraz innych organizacji w zakresie  spraw określonych 
ustawą o związkach zawodowych.  

9) Udzielanie ze środków związku pomocy finansowej członkom.  
10) Podejmowanie i prowadzenie akcji protestacyjnych do strajku włącznie w przypadku 

naruszenia  praw bądź interesów członków.  
11) Prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej.  
12) Prowadzenie działalności gospodarczej.  

   
 

Rozdział III 
 

A. Zasady organizacyjne  związku 
 

§ 10 
 
1.  Związek kieruje się w swej działalności następującymi zasadami: 

1) Organa Związku wybierane są na zasadach demokratycznych, określonych w statucie.  
2) Organa Związku mają prawo podejmowania uchwał zgodnie  ze statutem.  
3) Uchwały Organów Związku są wiążące dla jej członków i podległych struktur 

organizacyjnych w Związku.  
4) Kadencja organów trwa 5 lat.  
 

§ 11 
 

1. Zjazd ZLP PN zwany dalej  Zjazdem Krajowym jest najwyższą władzą w Związku i 
podejmuje uchwały, jeśli uczestniczy w nim co najmniej 2/3 ogółu uprawnionych 
delegatów.  

2. Uchwały Zjazdu Krajowego w sprawie:  
- absolutorium,  
- statutu, 
- rozwiązania Związku,  
podejmowane są większością 2/3 głosów. 

3. Uchwały Zjazdu Krajowego w pozostałych sprawach podejmowane są zwykłą 
większością głosów.  

4. Podjęcie uchwały poprzez Radę Krajową ZLP PN lub Komisję Rewizyjną Związku o 
zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego  wymaga zgody większości co najmniej 
2/3 członków tych organów.  

5. Uchwały Rady Krajowej w pozostałych sprawach podejmowane są zwykłą 
większością głosów, jeżeli uczestniczy w jej posiedzeniu co najmniej połowa 
członków.  

6. Zarząd Związku podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, jeżeli uczestniczy w 
jej posiedzeniu, co najmniej połowa członków.  

7. Komisja Rewizyjna Związku podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, jeżeli 
uczestniczy w jej posiedzeniu, co najmniej połowa jej członków.  

8. Postanowienia ustępów 5, 6 i 7 stosuje się odpowiednio do Rad Zakładowych 
Organizacji Związku  oraz Komisji Rewizyjnych Zakładowych Organizacji Związku.  

9. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Związku są: 
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1. zakładowa organizacja związkowa, 
2. międzyzakładowa organizacja związkowa.    

10. Organizacja międzyzakładowa może być powołana w danym zakładzie, jeżeli nie 
działa w nim organizacja zakładowa. 

11. Organizacja międzyzakładowa jest organizacją, która zrzesza osoby o którym 
mowa w § 2 niniejszego Statutu obejmująca swoim działaniem więcej niż jednego 
pracodawcę. 

12. Organizacje zakładowe i międzyzakładowe rejestruje Zarząd Związku.  
 
 
 

B. Zasady wyborcze 
 
 

§ 12 
 

1. Władze Związku  pochodzą z wyboru. Wybory odbywają się na następujących 
zasadach: 
1) nie ogranicza się listy kandydatów,  
2) głosuje się na poszczególnych kandydatów, 
3) głosowanie jest tajne.  
 

2. Zjazd Krajowy  wybiera ze swego grona:  
1)   przewodniczącego Związku Leśników Polskich Parków Narodowych,  
2)   2 wiceprzewodniczących Związku Leśników Polskich Parków Narodowych,  
3)   przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku,  
4) Komisję Rewizyjną Związku w składzie nie mniejszym niż 2 członków.   

3. Walne Zebranie Zakładowej Organizacji Związku wybiera ze swego grona:  
1) Przewodniczącego  Zakładowej Organizacji Związku,  
2) Wiceprzewodniczącego Zakładowej Organizacji Związku,  
3) Radę Zakładowej Organizacji Związku, 
4) Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zakładowej Organizacji Związku,  
5) Komisję Rewizyjną Zakładowej Organizacji Związku w składzie nie mniejszym 
      niż 2 członków,   
6) Delegatów na Zjazd Krajowy.  

4. Przewodniczący Zakładowej Organizacji Związku oraz Przewodniczący ZLP PN są 
jednocześnie delegatemi na Zjazd Krajowy. 

5. Radę Krajową Związku  stanowią:  
1) Przewodniczący ZLP PN,  
2) 2 wiceprzewodniczących ZLP PN,  
3) Przewodniczący  Zakładowych Organizacji Związku.  

6. Liczbę delegatów na Zjazd Krajowy określa ordynacja wyborcza przyjęta przez Radę 
Krajową Związku.  

   
 

C. Konsultacje 
 

§ 13 
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1. W sprawach o szczególnym znaczeniu dla praw i interesów członków oraz realizacji 
celów określonych w statucie, Rada Związku przed podjęciem uchwał obowiązana jest 
przeprowadzić konsultacje z Zakładowymi Organizacjami Związku.  

2. Zakres spraw wymagających konsultacji i tryb ich przeprowadzania określa  
regulamin uchwalony przez Zjazd Krajowy.  

3. W sprawach, w których z przyczyn niezależnych od Rady Związku, przeprowadzenie 
konsultacji w regulaminowym trybie będzie niemożliwe, Rada Krajowa Związku, 
może podejmować działania  w celu realizacji ustawowych uprawnień i statutowych 
celów Związku.  

   
 

Rozdział IV 
 

A. Członkowie  Związku 
 

§ 14 
 

Członkiem Związku, może być każda osoba, która spełnia warunki określone 
niniejszym statutem, oraz wyraża chęć działania na zasadach w nim określonych. 

 
§ 15 

 
1. Osoba przystępująca do Związku, składa pisemny wniosek. Przyjęcie do związku 

następuje w drodze uchwały Zarządu Zakładowej organizacji związku lub 
międzyzakładowej organizacji związkowej bądź uchwały Zarządu Związku 
podjętej w trybie odwoławczym.   

2. Wystąpienie ze Związku następuje na zasadach określonych w ust. 1.  
3. Okres wypowiedzenia  członkostwa wynosi 1 miesiąc poczynając od miesiąca 

następującego po wypowiedzeniu członkostwa. Przez ten okres członek zachowuje 
prawa członkowskie i uczestniczy w kosztach działalności.  

4. Członek Związku nie może być równocześnie członkiem innego związku 
zawodowego.  

5. Członkostwo w związku jest realizowane poprzez przynależność do organizacji 
zakładowej działającej w parku narodowym a w razie gdyby w parku 
narodowym nie działała organizacja zakładowa poprzez przynależność do 
organizacji międzyzakładowej obejmującej swoim działaniem park narodowy, w 
którym członek związku świadczy pracę.  

6. O przyjęciu lub odmowie przyjęcia do Związku organizacja związkowa 
zobowiązana jest podjąć uchwałę w terminie 30 dni od złożenia wniosku. Od 
uchwały o odmowie przyjęcia do Związku przysługuje prawo do złożenia 
pisemnego odwołania do Zarządu Związku. Uprawnienie do złożenia wygasa, 
jeżeli nie zostało doręczone do Zarządu Związku w terminie 30 dni od 
otrzymania uchwały o odmowie przyjęcia.  

7. Przepis ustępu 6 znajduje odpowiednie zastosowanie w razie nie pojęcia uchwały 
w terminie 30 dni od złożenia wniosku. 

8. Uchwała Zarządu Związku o przyjęciu lub odmowie przyjęcia, jest ostateczna.  
 
 

B. Prawa i obowiązki członków Związku 
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 § 16 

 
1.  Członek Związku ma prawo do: 

1) Decydowania w sprawach Związku na zasadach równości praw członkowskich,  
2) Czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Związku, oraz określanie 

kierunków działalności Związku w sposób przewidziany w statucie,  
3) Korzystanie z pomocy Związku w obronie swych praw pracowniczych w razie ich 

naruszania przez pracodawcę lub administrację państwową,  
4) Otrzymania zasiłku z tytułu:  

a) urodzenia dziecka,  
b) zgonu członka rodziny; w przypadku zgonu członka Związku, zasiłek otrzymuje 

rodzina.  
5. Otrzymywania od Związku pomocy finansowej w okresie pozostawania bez pracy, na 

skutek działalności związkowej oraz w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.  
6. Korzystanie z obiektów, urządzeń kulturalnych, sportowych, wypoczynkowych i innych 

będących w dyspozycji Związku.  
7. Występowanie z wnioskami i postulatami do władz Związku.  
8. Uczestniczenia w posiedzeniach władz Związku, które podejmują decyzje dotyczące jego 

osoby.  
 
Szczegółowy zakres i formy pomocy określa Rada Związku. Powyższy zakres może być 
rozszerzony przez Zakładowe Organizacje Związku w oparciu o fundusze i inne środki. 
 
 

§ 17 
 
1.   Członek związku ma obowiązek: 

1) Przestrzegać postanowienia statutu, uchwały władz Związku oraz regulaminowego 
płacenia składek członkowskich,  

2) Brania czynnego udziału w pracach Zakładowej Organizacji Związku, organach i 
komisjach Związku, których jest członkiem,  

3) Uczestniczenia w działaniach podejmowanych przez Zarząd Związku,  
4) Współdziałania w kształtowaniu właściwych stosunków współżycia między 

członkami Związku i załogi pracowniczej.  
  

§ 18 
  

1. Dowodem przynależności do Związku jest legitymacja członkowska wydana przez 
Związek.  

   
§ 19 

 
1.  Członkostwo  w Związku ustaje w przypadku: 

1) Wypowiedzenie członkostwa,  
2) Zmiany miejsca pracy ze zmianą warunków określonych w § 2 statutu,  
3) Wykluczenia ze Związku,  
4) Niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 3 miesiące,  
5) Śmierci.  
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§ 20 
 
1.  Za aktywną działalność w Związku członek Związku może być wyróżniony przez: 

1) Radę Związku na wniosek Zakładowej Organizacji Związku lub Organu Związku, 
którego jest członkiem,  

2) wystąpieniem do organów administracji państwowej o nadanie odznaczenia 
resortowego,  

3) nadanie odznaczenia związkowego,  
4) nagrodą,  
5) inną formą wyróżnienia.  

2. Zakładową Organizację Związkową:  
1) wystąpieniem o nadanie odznaczenia związkowego,  
2) nagrodą,  
3) inną formą wyróżnienia.  

   
§ 21 

 
1. W przypadku naruszenia przez członka Związku postanowień statutu, przepisów 

prawa lub zasad współżycia społecznego członek Związku może być ukarany 
upomnieniem, zawieszeniem w prawach członka Związku lub wykluczeniem ze 
Związku. Uchwałę o ukaraniu podejmuje Rada Zakładowej Organizacji Związku.  

2. Od uchwały w sprawie kary przysługuje odwołanie do Rady Krajowej Związku w 
terminie 14 dni od powiadomienia o ukaraniu.  

3. Członkowie władz Związku mogą być odwoływani z zajmowanych funkcji przed 
upływem kadencji w przypadku niewypełnienia obowiązków, naruszenia statutu i 
obowiązujących uchwał Związku lub w przypadku popełnienia czynów niezgodnych z 
prawem i normami współżycia  społecznego.  

4. W przypadku gdy sprawy o których mowa w ust.3 dotyczą:  
1) Przewodniczącego ZLP PN,  
2) Wiceprzewodniczącego ZLP PN,  
3) Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku,  
4) Przewodniczącego Zakładowej Organizacji Związku,  
5) Wiceprzewodniczącego Zakładowej Organizacji Związku,  
6) Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zakładowej Organizacji Związku,   

Rady odpowiedniego szczebla podejmują uchwały o zawieszeniu przewodniczących lub 
wiceprzewodniczących, a decyzję ostateczną podejmuje zgodnie z właściwą w formie 
uchwały podjętej większością 2/3 głosów obecności co najmniej 2/3 członków organów, 
Zjazd Krajowy lub Zebranie Zakładowej Organizacji Związku. 
  
5. Decyzja o ukaraniu, odwołaniu z funkcji lub zawieszeniu w wykonywaniu funkcji może 

być podjęta po umożliwieniu zainteresowanemu wypowiedzenia się, co do zarzutów, na 
forum bezpośrednio przed podjęciem uchwał.  

 
   

Rozdział V 
 

Organa Związku 
 

§ 22 
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1.   Organami stanowiącymi Związku są: 

1) Zjazd Krajowy Związku Leśników Polskich Parków Narodowych zwany w skrócie 
Zjazdem  Krajowym,  

2) Rada Krajowa Związku Leśników Polskich Parków Narodowych zwana w skrócie 
Radą Krajową,  

3) Komisja Rewizyjna Związku,  
4) Walne Zebranie Zakładowej Organizacji Związku, zwane w skrócie Walnym 

Zebraniem,  
5) Rada Zakładowej Organizacji Związku,  
6) Komisja Rewizyjna Zakładowej Organizacji Związku.  

 
§ 23 

 
1.   Organami wykonawczymi w Związku są: 

1) Zarząd Związku,  
2) Zarząd Zakładowej Organizacji Związku.  
 

§24  
 
1 .  Najważniejszym organem Związku jest Zjazd Krajowy. 
 2.   Zjazd tworzą przedstawiciele Zakładowych Organizacji Związku. 
 3.    Zjazd Krajowy: 

1)   uchwala Statut Związku, 
2)   określa główne kierunki i program działania Związku, 
3)   ustala skład Rady Związku oraz wybiera Komisję Rewizyjną Związku, 
      Przewodniczącego i 2 Wiceprzewodniczących ZLP PN oraz Przewodniczącego 
      Komisji Rewizyjnej Związku, 
4) decyduje o rozwiązaniu Związku oraz o przeznaczeniu jego majątku, 
5) rozpatruje i przyjmuje sprawozdanie Rady i Komisji Rewizyjnej Związku, 
6) na wniosek Komisji Rewizyjnej, udziela absolutorium Radzie Związku. 

4.   Zjazd Krajowy zwoływany jest raz na pięć lat, a jego termin, miejsce oraz porządek 
obrad ustala Rada Związku i podaje do wiadomości Zakładowym Organizacjom 
Związku, nie później jak na jeden miesiąc przed Zjazdem. 

5. Nadzwyczajny Zjazd Krajowy zwoływany jest na zasadach określonych w 
§11 ust.4 statutu i powinien być zwołany w ciągu jednego miesiąca od dnia 
złożenia wniosku. Nadzwyczajny Zjazd Krajowy obraduje wyłącznie nad sprawami, w 
których został 
zwołany. 

6.    Delegaci na Zjazd Krajowy zachowują mandat na całą kadencję. 

§25  

1. W okresie między Zjazdami, naczelnym organem Związku jest Rada Związku, która 
kieruje działalnością Związku zgodnie z uchwałami Zjazdu Krajowego, kontroluje 
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ich wykonanie i podejmuje decyzje, które nie są zastrzeżone dla Zjazdu, a w 
szczególności: 

1) Ustala budżet i składkę członkowską, 

2)  Zatwierdza bilans i decyduje w sprawach inwestycyjnych, 

3)   Zawiera i wypowiada układy zbiorowe pracy, oraz zatwierdza inne 
  umowy przyjęte przez Zarząd Związku, 

4)  Określa wzór sztandaru i emblemat Związku, 

5)  Określa rodzaj działalności gospodarczej Związku, 

6) Zajmuje stanowiska i podejmuje decyzje w sprawach szczególnie ważnych dla 
Związku. 

7)  Zatwierdza strukturę. 

§26 

1. Zarząd Związku tworzą: 
1) Przewodniczący ZLP PN, 
2) 2 Wiceprzewodniczących ZLP PN. 

 
2. Zarząd Związku; 

1)  przestrzega realizacji uchwał podjętych przez Radę Związku, 
2)  zabezpiecza stronę techniczną Rady Związku, 
3)  prowadzi, nadzoruje działalność gospodarczą Związku. 

 
§ 27 

 
1. Komisja Rewizyjna Związku sprawuje kontrolę nad działalnością organów Związku a w 

szczególności: 
1) Kontroluje realizację uchwał Zjazdu Krajowego, 
2) Kontroluje prowadzenie gospodarki majątkiem, finansowej i gospodarczej,  
3) Przedkłada Radzie Związku informacje z kontroli oraz uwagi i wnioski z nich 

wynikające,  
4) Dokonuje oceny: projektów preliminarzy budżetowych i bilansów Związku, a także 

sprawozdań z realizacji budżetu.  
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej  Związku mają prawo, a jej przewodniczący obowiązek, 

uczestniczenia w posiedzeniach Rady Krajowej.  
3. Komisja Rewizyjna Związku, co najmniej raz w roku dokonuje kontroli działalności 

Rady Zarządu Związku.  
4. Komisja Rewizyjna Związku może na wniosek członków Związku, Komisji  Rewizyjnej 

Zakładowej Organizacji Związku lub z własnej inicjatywy kontrolować działalność 
Zakładowej Organizacji Związku.  

 
§ 28 
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1. Zasady wyboru Komisji Rewizyjnej określa Statut Związku.   
2. Komisja Rewizyjna zachowuje skuteczność działania, o ile jej stan osobowy nie 

zmniejszył się poniżej 50%  
 

§ 29 
 
1. Walne Zebranie Zakładowej Organizacji Związku tworzą wszyscy członkowie  

Zakładowej Organizacji Związku.  
2. Walne Zebranie Zakładowej Organizacji Związku:  

1) określa program działania Zakładowej Organizacji Związku,  
2) wybiera ze swego grona: przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Zakładowej 

Organizacji Związku, 3 - 6 osobową Radę Zakładowej Organizacji Związku oraz 
delegatów na Zjazd Krajowy - zgodnie z ordynacją wyborczą przyjętą przez Radę 
Związku,  

3) przed zakończeniem Walnego Zebrania Zakładowej Organizacji Związku, Rada 
Zakładowej Organizacji Związku ze swego grona powołuje 3 osobowy Zarząd 
Zakładowej Organizacji Związku, któremu przewodniczy Przewodniczący 
Zakładowej Organizacji Związku,  

4) decyduje o przeznaczeniu majątku Zakładowej Organizacji Związku, w 
szczególności w sprawach zwiększenia ustalonych przez Radę Związku wysokości 
zasiłków statutowych i pomocy materialnej dla członków Związku,  

5) zwoływane jest raz na 5 lat, a jego termin, miejsce i porządek obrad ustala Rada 
     Zakładowej Organizacji Związku, na podstawie programu kampanii wyborczej 

 Związku, uchwalonego przez Radę Związku i podaje do wiadomości członkom nie 
 później niż na 1 miesiąc przed Walnym Zebraniem,  

6)  rozpatruje i przyjmuje sprawozdania Rady Zakładowej Organizacji Związku, 
Zarządu 
 i Komisji Rewizyjnej Zakładowej Organizacji Związku,  

7)  udziela na wniosek Komisji Rewizyjnej Zakładowej Organizacji Związku, 
 absolutorium dla Rady Zakładowej Organizacji Związku  

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Zakładowej Organizacji Związku zwołuje się na 
podstawie uchwały Rady Zakładowej Organizacji Związku, na wniosek 1/3 liczby 
członków Zakładowej Organizacji Związku, a także na wniosek Komisji Rewizyjnej 
Związku i Komisji Rewizyjnej Zakładowej Organizacji Związku.  

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało 
zwołane.  

§ 30 
 
1. W okresie między Walnymi Zebraniami Zakładowej Organizacji Związku, naczelnym 
    organem Zakładowej Organizacji Związku jest Rada Zakładowej Organizacji Związku, 
    która kieruje działalnością Zakładowej Organizacji Związku, kontroluje wykonanie uchwał 
    Walnego Zebrania Zakładowej Organizacji Związku i podejmuje decyzje nie zastrzeżone 
    dla Walnego Zebrania Zakładowej Organizacji Związku, a w szczególności:  
       1)  ustala budżet, 
       2)  zatwierdza bilans i decyduje w sprawach organizacyjno-finansowych Zakładowej 
            Organizacji Związku, 

3) zajmuje stanowisko oraz podejmuje uchwały w sprawach szczególnie ważnych dla 
członków związku i ich rodzin oraz dla Zakładowej Organizacji Związku. 

4) zatwierdza podział obowiązków pomiędzy  członkami Zarządu Zakładowej 



 12

Organizacji Związku, 
2. Rada Zakładowej Organizacji Związku określa zakres działalności gospodarczej 
    Zakładowej Organizacji Związku. 
3. Rada Zakładowej Organizacji Związku podejmuje uchwały w sprawie nagród i kar dla 
    członków Zakładowej Organizacji Związku. 
4. Rada Zakładowej Organizacji Związku realizuje swoje zadania poprzez Zarząd Zakładowej 
    Organizacji Związku. 

 
§ 31 

 
1.   Zarząd Zakładowej Organizacji Związku: 
     1)  Przestrzega uchwał przyjętych przez Radę Zakładowej Organizacji Związku 
     2)  Zabezpiecza stronę techniczną pracy Rady Zakładowej Organizacji Związku, 
     3)  Zarządza zgodnie z uchwałami Rady Zakładowej Organizacji Związku majątkiem 
          Zakładowej Organizacji Związku, a w szczególności prowadzi działalność: 
          a) organizacyjno – finansową, 
          b) gospodarczą. 
2.   Przyznaje zasiłki członkom Związku. 
3.   Kieruje zbiorowymi działaniami Zakładowej Organizacji  Związku. 
4.   Zarząd Zakładowej Organizacji Związku zbiera się w zależności od potrzeb, nie rzadziej 
      niż raz na 2 miesiące. 
   

§ 32 
 
1. Komisja Rewizyjna Zakładowej Organizacji Związku sprawuje kontrolę nad działalnością 

Zakładowej Organizacji Związku: 
1) kontroluje realizację uchwał: Rady Zakładowej Organizacji Związku, Walnego 

Zebrania Zakładowej Organizacji Związku, 
         2)  kontroluje prowadzenie gospodarki majątkiem, działalność finansową i gospodarczą, 
         3) przedkłada Radzie Zakładowej Organizacji Związku informacje z kontroli oraz uwagi 
             i wnioski z nich wynikające, 
         4) dokonuje oceny projektów preliminarzy budżetowych i bilansów Zakładowej 
             Organizacji Związku, a także sprawozdań z realizacji budżetu. 
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Zakładowej Organizacji Związku mają prawo, a jej 
     przewodniczący obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady Zakładowej Organizacji 
     Związku. 
3. Komisja Rewizyjna Zakładowej Organizacji Związku, co najmniej raz w roku dokonuje 
    kontroli działalności Rady i Zarządu Zakładowej Organizacji Związku. 
   

§ 33 
 
1. Zasady wyboru Komisji Rewizyjnej Zakładowej Organizacji Związku określa Statut. 
2. Komisja Rewizyjna Zakładowej Organizacji Związku zachowuje skuteczność działania o 
    ile jej stan osobowy nie zmniejszy się poniżej 50%. 
 
   

Rozdział  VI 
 

Majątek Związku 
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§ 34. 

 
1.  Majątek Związku powstaje: 
 1)  ze składek członkowskich, 
 2)  z dotacji, darowizn i zapisów, 
 3)  z dochodów z działalności gospodarczej. 
   

§ 35 
 
1.  Jeżeli Rada Związku nie postanowi inaczej, składka związkowa wynosi miesięcznie: 

1) 1,5 % najniższego wynagrodzenia w kraju od członka Związku,         
2)  Członek Związku będący rencistą lub emerytom albo przebywający  na 
     urlopie wychowawczym nie jest zobowiązany do płacenia składki związkowej. 

   
§ 36 

 
1.   Składka związkowa znajduje się w dyspozycji: 

1)  Zakładowej Organizacji Związku w 80%, 
2)  Rady  Związku w 20%. 

   
§ 37 

 
Majątek Związku służy realizacji i finansowaniu działalności statutowej Związku. 

   
§ 38 

 
1. Działalność Związku realizowana jest na podstawie budżetu uchwalonego na okres 

roczny.        
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu zatwierdza Rada Związku a w Zakładowych 

Organizacjach Związku Rada Zakładowej Organizacji Związku, przy spełnieniu 
warunków zawartych w § 27 ust 1. § 32 ust. 1.  

   
§ 39 

 
1. Właścicielem majątku Związku jest Związek.  
2. Za właściwe zarządzanie i dysponowanie majątkiem ponoszą odpowiedzialność osoby 

działające w imieniu władz Związku.  
   

§ 40 
 

1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych są upoważnieni: 
Przewodniczący ZLP PN i osoby upoważnione przez Radę Związku, a w przypadku 
Zakładowej Organizacji Związku, Przewodniczący Zakładowej Organizacji Związku i 
inne osoby upoważnione przez Radę Zakładowej Organizacji Związku.  

2. Do składania oświadczeń woli wymagane jest łączne działanie dwóch osób, chyba, że 
co innego wynika z pełnomocnictwa.  

3. W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu, a zwłaszcza w przypadku 
nabywania, zbywania lub likwidacji oraz przekazywania  trwałych środków 
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majątkowych, wymagana jest zgoda odpowiednio, Rady Związku, Rady Zakładowej 
Organizacji Związku.  
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