
STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO 

KONTROLERÓW RUCHU LOTNICZEGO 

 

Rozdział  I  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1.  Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego, zwany dalej  ZZKRL jest  

organizacją samorządną, niezależną i  dobrowolną.  

2.  ZZKRL broni  praw i  interesów swoich członków w zakresie  warunków pracy  

i  płacy, oraz warunków socjalno-bytowych. 

3.  ZZKRL może być członkiem krajowych i  międzynarodowych organizacj i  

o podobnych założeniach programowych.  

 

§ 2 

Realizując swoje cele statutowe ZZKRL postępuje zgodnie z n iniejszym 

statutem, ustawą o Związkach Zawodowych, Konwencjami Międzynarodowej  

Organizacj i  Pracy, przestrzegając zasad określonych w Konstytucj i  oraz  

zgodnie z  l i terą prawa.  

 

§ 3 

1.  Terenem działalności  ZZKRL jest  obszar  Rzeczypospoli tej  Polsk iej , a  siedzibą  

miasto stołeczne Warszawa.  

2. ZZKRL może prowadzić  swoją statutową działalność poza granicami  

Rzeczypospol itej  Polskiej .  

 

§ 4 

1. ZZKRL jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru  

stowarzyszeń,  innych organizacj i  społecznych i  zawodowych, fundacj i  oraz  

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej  i  posiada osobowość  

prawną. 

2. ZZKRL działa przez organy wskazane w nin iejszym statucie .  

3. ZZKRL do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. 

4.  ZZKRL może prowadzić działalność gospodarczą. 

 

 

 

 

 



Rozdział  I I  

CELE I  ZADANIA ZZKRL 

 

§ 5 

Celem ZZKRL jest:  

1.  Obrona praw,  godności  i  interesów zawodowych, materialnych i  socjalno-

bytowych swoich członków. 

2.  Tworzenie  i  działanie  na rzecz utrzymania wysokiego prestiżu  zawodów służb  

ruchu lotniczego,  w tym zawodu Kontrolera Ruchu Lotniczego oraz zawodu  

Informatora Służb Informacj i  Powietrznej ,  a  także zawodów zaliczanych do 

kategorii  Personelu  Wsparcia  Operacyjnego.  

3.  Integrowanie  środowiska zawodowego,  a  także podejmowanie inicjatyw na  

rzecz propagowania współpracy między różnymi grupami zawodowymi 

Polskiej  Agencj i  Żeglugi Powietrznej .  

 

§  6 

Do osiągnięcia swoich celów ZZKRL dąży  przez: 

1.  Współpracę z K ierownictwem zakładu pracy i  innymi organizacjami  

społecznymi.  

2.  Współpracę z organami władz lotn ictwa cywilnego Rzeczypospoli tej  Polskiej  

oraz na arenie międzynarodowej – poprzez współpracę ze specjalistyczną  

Federacją Kontrolerów Ruchu Lotniczego – IFATCA (International Federation 

Of Air Traffic Controllers` Associations) i  innymi organizacjami lotniczymi  –  

ICAO (International C ivi l  Avation Organization) , ATC EUC (Air  Traff ic  

Controller' s European Unions Coordination).  

3.  Wyrażanie opinii  środowiska na temat warunków pracy i  zabezpieczenia  

technicznego s łużb ruchu lotniczego oraz Pracowników Wsparcia  

Operacyjnego oraz współuczestnictwo w kształtowaniu tych warunków, a  

także wyrażanie w uchwale lub oświadczeniu Zarządu ZZKRL poglądu lub 

opinii ,  które mogą być istotne d la toczącej  się przed Sądem sprawy  

pracownika.  

4.  Współuczestnictwo w podwyższaniu  kwali f ikacj i  i  poziomu etyk i zawodowej  

pracowników służb ruchu lotniczego,  w tym w szczególności  Kontrolerów  

Ruchu Lotniczego i  Informatorów Służb Informacj i  Powietrznej , oraz  

Pracowników Wsparcia Operacyjnego.  

5.  Reprezentowanie swoich członków wobec pracodawców, organów władzy  

i  administracj i  państwowej, oraz zrzeszeń i  organizacj i  społecznych,  w tym w  

postępowaniach sądowych prowadzonych w związku z ochroną praw i  

interesów członków oraz pracowników, w stosunku do których ZZKRL podjął  

się obrony ich  praw oraz interesów, w sprawach o charakterze  

indywidualnym, jak i  grupowym. 



6.  Współdziałanie z  administracją zakładu pracy w zakresie wynikającym 

z wypełniania postanowień Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz  

współuczestnictwo w nowelizacj i  tego Układu zgodnie  z  postanowieniami  

Międzynarodowej Organizacj i  Pracy  dotyczącymi  zawodów służb ruchu 

lotniczego, w szczególności  Kontrolerów Ruchu Lotniczego i  Informatorów  

Służb Informacj i  Powietrznej ,  i  zawodów zaliczanych do kategori i  Personelu  

Wsparcia Operacyjnego.  

7.  Kontrolę zależności:  wynagrodzenie za pracę a koszt utrzymania i  efekty  

ekonomiczne,  a co za tym idzie wnioskowanie regulacj i  wynagrodzenia za  

pracę.  

8.  Kontrolę  wykonywania przez pracodawcę obowiązujących przepisów  

państwowych, resortowych i  Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy  

w zakresie nałożonych zadań gospodarczych, a w szczególności  postanowień 

i  zaleceń Międzynarodowej Organizacj i  Pracy,  oraz  specjalistycznych 

organizacj i  międzynarodowych IFATCA i ICAO.  

9.  Pomoc prawną i  interwencje w konflikcie między pracownikiem 

a pracodawcą, w tym w indywidualnych,  jak i  grupowych postępowaniach 

sądowych.  

10.  Organizację i  kierowanie akcjami protestacyjnymi załóg pracowniczych  

w przypadku istotnego naruszenia interesów ludzi  pracy,  a w szczególn ie  

uzasadnionych przypadkach proklamowanie strajku na zasadach określonych 

w obowiązujących przepisach prawa. 

11.  Organizowanie oraz dof inansowywanie imprez integracyjnych dla członków 

ZZKRL.  

12.  Pomoc materialną d la członków ZZKRL poprzez: 

a) Udzielanie zapomóg bezzwrotnych członkom ZZKRL z  powodu ciężkiej  

choroby członka ZZKRL lub członka jego na jbliższej  rodziny.  

b) Udzielanie zapomóg bezzwrotnych członkom ZZKRL z powodu śmierci  

członka jego najbliższej  rodziny.  

c)  Udzielanie zapomóg bezzwrotnych najbliższej  rodzin ie członka ZZKRL w 

związku z jego śmiercią.  

d) Udzielanie zapomóg zwrotnych członkom ZZKRL z powodu nagłego 

niespodziewanego pogorszenia sytuacj i  materialnej  lub socjalno-

bytowej.  

e) Udzielanie zapomóg bezzwrotnych członkom ZZKRL z tytułu  urodzenia s ię 

dziecka.  

13.  W sprawach z zakresu prawa pracy i  ubezpieczeń społecznych,  za zgodą  

członka lub pracownika , w stosunku do którego ZZKRL podjął się obrony jego  

praw oraz interesów, wytaczanie powództw na ich rzecz, lub wnoszenie  

odwołania od decyzj i  organów rentowych, a także przystępowanie do nich w  

toczącym się  postępowaniu.  

 



 

Rozdział  I I I  

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§  7 

1.  Członkiem ZZKRL może być posiadająca obywatelstwo polskie i  pełn ię praw 

publicznych osoba fizyczna, która:  

a) wykonuje osobiście  pracę  zarobkową w Polskiej  Agencj i  Żeglugi  

Powietrznej  ( lub jej  następcy prawnym) w ramach służb ruchu lotniczego,  

a w szczególności na stanowisku Kontrolera Ruchu Lotniczego i/lub 

stanowisku Informatora Służb Informacj i  Powietrznej , lub wykonuje  

osobiście  pracę  zarobkową jako Personel Wsparcia Operacyjnego;  lub 

b) jest emerytem lub rencistą,  który  bezpośrednio przed przejściem na  

emeryturę,  rentę lub w związku z  utratą możliwości wykonywania zawodu 

wykonywała osobiście  w Polskiej  Agencj i  Żeglugi Powietrznej  ( lub jej  

następcy prawnym) pracę  zarobkową na stanowisku zaliczanym do służb 

ruchu lotniczego, a w szczególności  na stanowisku Kontrolera Ruchu 

Lotniczego i/lub stanowisku Informatora Służb Informacj i  Powietrznej ,  

lub wykonywał pracę zarobkową w ramach Personelu Wsparcia 

Operacyjnego;  lub 

c)  wykonywała osobiście pracę zarobkową w Polskiej  Agencj i  Żeglugi  

Powietrznej  na  stanowisku zaliczanym do służb ruchu lotniczego,  a  w 

szczególności  na stanowisku Kontrolera Ruchu Lotniczego i/lub 

stanowisku Informatora  Służb Informacj i  Powietrznej ,  lub jako Personel  

Wsparcia Operacyjnego, bezpośrednio przed utratą możliwości  

wykonywania tego zawodu lub zajmowania stanowiska;  lub 

d) nie spełnia warunków wskazanych w pkt 1)  – 3) powyżej , a le która  

wykonuje osobiście  pracę  zarobkową w Polskiej  Agencj i  Żeglugi  

Powietrznej  lub wykonywała osobiście  pracę zarobkową w Polskiej  

Agencj i  Żeglugi Powietrznej  bezpośrednio przed utratą możliwości  jej  

wykonywania  i  swoją dz iałalnością może  przyczynić  się do pełniejszej  

realizacj i  celów statutowych ZZKRL,  co wymaga stwierdzenia przez Zarząd 

uchwałą podjętą  jednomyśln ie;  

2.  Członka przyjmuje Zarząd na  podstawie  pisemnej deklaracj i ,  zawierającej  

zobowiązanie podporządkowania  s ię statutowi  ZZKRL,  jego regulaminom 

wewnętrznym i uchwałom organów ZZKRL,  z  zastrzeżeniem ust.  3  poniżej .  

3.  Zarząd może odmówić przyjęcia w poczet członków ZZKRL kandydatów: 

a) którzy  uprzednio zrzekli  się  członkostwa w ZZKRL,  

b) których członkostwo wygasło  z  powodu wykluczenia  określonego w §  11 

ust. 3,  

c)  których członkostwo wygasło z  powodu niepłacenia składek przez okres 

co najmniej  trzech miesięcy.  



§ 8 

Członek ZZKRL ma prawo:  

1.  Uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków z czynnym i biernym prawem 

wyborczym oraz prawem głosowania uchwał. 

2.  Być informowanym o działalności  ZZKRL.  

3.  Występowania z wnioskami i  żądaniami do organów związkowych wszystkich 

szczebli.  

4.  Korzystania z pomocy ZZKRL przy realizacj i  zobowiązań socjalno-bytowych 

i  BHP ze strony przedsiębiorstwa.  

5.  Korzystania z  pomocy prawnej ZZKRL w celu ochrony swych praw w sporze  

z pracodawcą lub organem rentowym, w tym zwracanie się  do ZZKRL o  

wytaczanie na jego rzecz powództwa lub wniesienia odwołania od decyzj i  

organów rentowych,  a także o  przystąpienie do toczącego się postępowania.  

6.  Być powiadomionym i brać udział w zebraniach, na  których organy ZZKRL  

podejmują uchwały dotyczące jego osoby.  Uzasadniona nieobecność  

zainteresowanego członka unieważnia uchwały tego zebrania dotyczące  jego 

osoby.  

7.  Cofnięcia  zgody udzielonej  ZZKRL na  wytaczanie powództwa na  swoją rzecz  

lub wniesienia odwołania  od decyzj i  organów rentowych, w sprawach z  

zakresu prawa pracy i  ubezpieczeń społecznych.   

 

§  9 

Członek ZZKRL ma obowiązek:  

1.  Przestrzegać statutu, regulaminów i  uchwał organów ZZKRL.  

2.  Brać czynny udział w działalności ZZKRL.  

3.  Regularnie p łacić  składki członkowskie.  

4.  Solidarnie uczestniczyć w akcjach podejmowanych przez ZZKRL i  popierać 

wysuwane przezeń wnioski  i  żądania.  

5.  Godnie  reprezentować ZZKRL i  dbać o jego dobre  imię.  

6. Dbać o godność zawodu i  kierować s ię względem innych członków ZZKRL z  

szacunkiem oraz zgodnie z  dobrymi obyczajami i  zasadami koleżeństwa.  

7. Informować Zarząd o wszelkich zmianach danych wskazanych w deklaracj i  

członkowskiej ,  nie później  niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian. 

 

§  10 

1.  Członkowie ZZKRL,  którzy  działają na szkodę ZZKRL, bądź naruszają 

postanowienia  statutu lub uchwał  organów ZZKRL podlegają karom 

organizacyjnym: 

a) Upomnienia,  



b) Nagany,  

c)  Zawieszenia w prawach członka  ZZKRL,  

d) Wykluczenia  ze ZZKRL.  

2.  O nałożeniu kar  określonych w ust.  1  decyduje Sąd Koleżeński.  

3.  Od decyzj i  Sądu Koleżeńskiego ukaranemu członkowi przysługuje prawo  

odwołania do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie powinno być 

rozpatrzone na  najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Decyzja Walnego 

Zebrania Członków jest decyzją ostateczną. 

 

§  11 

Członkostwo wygasa z chwilą:  

1.  Zrzeczenia s ię członkostwa w ZZKRL lub rezygnacj i  z  członkostwa w ZZKRL, o  

czym członek ma obowiązek zawiadomić pisemnie Zarząd z  30-dniowym  

wyprzedzeniem, 

2.  Utraty  praw publ icznych,  

3.  Uprawomocnienia  s ię orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu  ze  

związku lub podjęcia uchwały  Walnego Zebrania Członków o wykluczeniu  

członka ze związku (skreślenie członka z  l i sty  członków ZZKRL),  

4.  Śmierci członka ZZKRL,  

5.  Podjęcia  przez Zarząd uchwały  o  skreśleniu członka  ZZKRL z  l i sty  członków 

ZZKRL w związku z niewnoszeniem składek członkowskich,  zgodnie z § 16 ust.  

9 Statutu.  

 

Rozdział  IV 

ORGANY ZZKRL,  UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI 

 

§  12 

1.  Organami ZZKRL są:  

a) Walne Zebranie  Członków, 

b) Zarząd,  

c)  Komisja Rewizyjna,  

d) Sąd Koleżeńsk i,  

e) Prezydium Zarządu.  

2.  Organy ZZKRL działają na podstawie  regulaminów przyjętych przez Walne  

Zebranie Członków ZZKRL.  

 

 



§ 13 

1.  Członkowie  organów ZZKRL wszystkich szczebli  pochodzą z  wyboru i  wybiera  

je Walne Zebranie  Członków. 

2.  Wybory do organów ZZKRL odbywają się na następujących zasadach:  

a) Nie ogranicza się l iczby kandydatów, 

b) Głosuje się  na wyraźnie wskazanych przez głosujących kandydatów, 

c)  Głosowanie jest tajne,  

d) Kadencja organów ZZKRL trwa 2 (dwa)  lata ,  

3.  Walne Zebranie Członków, w wyjątkowych wypadkach na wniosek zgłoszony 

Zarządowi przez co najmniej  10 (dziesięciu) członków ZZKRL lub przez sam 

Zarząd, może podjąć uchwałę  o jednokrotnym wydłużeniu kadencj i  organów 

ZZKRL nie dłużej  jednak niż o  6 (sześć)  miesięcy.  

4.  Członkowie  organów ZZKRL,  z  wyłączeniem Walnego Zebrania Członków, nie  

mogą pełnić  funkcj i  kierowniczych w Polskiej  Agencj i  Żeglugi  Powietrznej ,  

organach publ icznych i  administracj i  państwowej. 

5.  Na czas pełnienia funkcj i  k ierowniczej  w wymienionych organizacjach  

i  instytucjach, może  być zawieszone wykonywanie funkcj i  w organach ZZKRL.  

6.  Możliwość wyboru dz iałania we władzach wymienionych wyżej  organizacj i  

i  instytucj i  a lbo w organach ZZKRL,  należy do kandydata do organów ZZKRL.  

7.  Członek organu ZZKRL może na okres do jednego roku zawiesić wykonywanie  

swojej  funkcj i  członka takiego organu,  za pisemnym powiadomieniem 

skierowanym wraz z  uzasadnieniem (z  14-dniowym wyprzedzeniem) do 

organu ZZKRL, w którym pełn i funkcję oraz do Komisj i  Rewizyjnej .  

Zawieszenie może nastąpić z i stotnych przyczyn, w tym zdrowotnych. W 

wypadku zawieszenia:  

a) w Zarządzie – Przewodniczącego Zarządu, jego funkcje przejmuje 

Wiceprzewodniczący;  

b) w Komisj i  Rewizyjnej  – Przewodniczącego,  jego funkcje  przejmuje 

Wiceprzewodniczący;  

c)  Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego, jego funkcje  przejmuje 

Wiceprzewodniczący Sądu Koleżeńsk iego.  

 

§ 14 

1.  Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem ZZKRL,  rozstrzygającym 

o wszystk ich sprawach wynikających z realizacj i  celów statutowych,  

niezastrzeżonych dla innych organów ZZKRL.  

2.  Walne Zebranie  Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  

3.  Walne Zebranie  Członków zbiera  się  co najmniej  raz w roku,  zwołuje  je Zarząd 

z własnej  inicjatywy, na wniosek Komisj i  Rewizyjnej  lub co najmniej  1/5 ogółu 



członków. Walne Zebranie Członków powinno się odbyć najpóźniej  w 

terminie 30 dni  od dnia złożenia wniosku.  

4.  Do kompetencj i  Walnego Zebrania Członków należy:  

a) Uchwalanie wytycznych i  kierunków działania ZZKRL,  

b) Ocenianie działalności  ZZKRL i  jego organów, 

c)  Przyjmowanie sprawozdań z  działalności  Zarządu,  Komisj i  Rewizyjnej  

i  Sądu Koleżeńskiego,  

d) Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisj i  

Rewizyjnej , 

e) Wybór i  odwoływanie  organów ZZKRL,  

f) Uchylanie uchwał Zarządu,  

g)  Uchylanie decyzj i  Sądu Koleżeńskiego,  

h) Podejmowanie uchwał o  zmianie statutu lub rozwiązaniu ZZKRL,  

i) Uchwalanie wysokości  składki członkowskiej , 

j ) Rozpatrywanie i  uchwalanie  wniosków przedstawionych przez organy 

ZZKRL,  bądź przez jego członków, 

k) Zatwierdzanie  budżetu ZZKRL,  

l) Nabywanie i  zbywanie nieruchomości,  

m) Podejmowanie uchwał  w sprawie  połączenia się  z  innym związkiem 

zawodowym lub przystąpienia do organizacj i  zrzeszającej  związki 

zawodowe,  

n) Uchwalanie regulaminów Walnego Zebrania Członków, Komisj i  

Rewizyjnej , Sądu Koleżeńskiego i  Zarządu,  

o) Ustalanie ostatecznej  interpretacj i  sta tutu i  regulaminów ZZKRL po 

wysłuchaniu opinii  Zarządu ZZKRL,  

p) Podejmowanie uchwał w sprawie wytoczenia przez ZZKRL powództwa o 

charakterze  grupowym na rzecz członków ZZKRL lub pracowników, w 

stosunku do których ZZKRL podjął się obrony ich praw oraz interesów, 

jeżeli  zaistnieją podstawy do wytoczenia takiego powództwa i  jeżeli  

Zarząd ZZKRL zwróci się do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem o 

podjęcie uchwały w tym zakresie,  

q) Wyrażanie w uchwale poglądu, który może mieć istotne znaczenie dla  

toczącej  się  przed sądem sprawy pracownika, w której  ZZKRL nie  jest  

stroną postępowania.  

5.  Walne Zebranie  Członków podejmuje uchwały przy  obecności:  

a) Co najmniej  1/4 ogólnej  l iczby członków w pierwszym terminie,  

b) W przypadku braku kworum w pierwszym terminie Zebranie podejmuje 

w drugim terminie  uchwały  zwykłą  większością  głosów. 



6.  Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, poza wyborami i  odwoływaniem 

członków organów. 

7.  Na żądanie co najmniej  10 (dziesięciu) obecnych na Zebraniu członków ZZKRL 

Przewodniczący zebrania zarządza tajność głosowania także w innych  

sprawach.  

 

§ 15 

1.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd 

z inicjatywy własnej , na  wniosek Komisj i  Rewizyjnej  lub na żądanie co 

najmniej  1/4 l iczby członków. 

2.  Wniosek o  zwołanie  nadzwyczajnego Walnego Zebrania  Członków powinien  

być złożony na  piśmie  i  zawierać proponowany porządek obrad.  

3.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane najpóźniej  

w ciągu 30 dni  od daty wpłynięcia wniosku. 

4.  Tematem obrad nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków mogą  być tylko 

te sprawy, dla których zostało  ono zwołane, a w razie częściowego lub 

całkowitego ustąpienia organów ZZKRL, również i  wybory uzupełn iające. 

 

§ 16 

1.  W skład Zarządu wchodzi: Przewodniczący i  nie więcej  niż 6 (sześciu)  

członków. 

2.  Walne Zebranie Członków dokonuje bezpośredniego wyboru  

Przewodniczącego 

3.  Liczbę członków Zarządu na daną kadencję ustala Walne Zebranie Członków 

na wniosek Przewodniczącego.  

3a.  W ramach Zarządu ZZKRL jest  powoływane Prezydium Zarządu w składzie  

czteroosobowym: Przewodniczący,  Wiceprzewodniczący, Skarbnik ,  

Sekretarz.  

4.  Zarząd ZZKRL na wniosek Przewodniczącego Zarządu wybiera ze swego grona  

Wiceprzewodniczącego,  Sekretarza, Skarbnika i  Członków Zarządu.  

5.  Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.  

6.  Kadencja Zarządu trwa 2 (dwa) la ta. Ulega ona przedłużeniu w przypadku,  

gdy ze  względów obiektywnych nie  jest  możliwe przeprowadzenie wyborów. 

7.  W przypadku,  gdy w okresie  kadencj i  ustąpi z  Zarządu więcej  niż  połowa jego  

członków lub ustąpi Przewodniczący powinno się odbyć niezwłocznie  

zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie  Członków celem dokonania wyborów 

uzupełniających.  

7a.  W wypadku ustąpienia lub zawieszenia  funkcj i  przez Przewodniczącego 

Zarządu działalnością ZZKRL kieruje Wiceprzewodniczący, do czasu wyboru 

nowego Przewodniczącego Zarządu lub zakończenia okresu zawieszenia  



funkcj i .  W wypadkach opisanych w zdaniu powyżej  Wiceprzewodniczący 

wstępuje w prawa i  obowiązki Przewodniczącego Zarządu.  

7b.  Zarząd i  Prezydium Zarządu podejmuje decyzje w obecności co najmniej  

3/4 członków Zarządu lub Prezydium Zarządu, zwykłą większością  głosów, 

w wypadku równowagi głosów za i  przeciw decyduje głos Przewodniczącego  

Zarządu. Głosowanie tajne zarządza Przewodniczący Zarządu na wniosek 

co najmniej  jednego członka Zarządu lub Prezydium Zarządu.  

 

8.  Do zakresu dz iałania Zarządu należy:  

a) Reprezentowanie ZZKRL wobec władz i  organów administracj i  

państwowej oraz gospodarczej , a  także innych organizacj i  i  instytucj i ,  

b) Kierowanie  bieżącą działalnością ZZKRL zgodnie z  postanowieniami 

statutu oraz  wytycznymi  Walnego Zebrania Członków, z  zastrzeżeniem 

§ 17 ust. 1, ust.  3,  ust . 4 Statutu,  

c)  Zarządzanie majątkiem oraz funduszami ZZKRL,  

d) Nabywanie i  zbywanie ruchomości ,  

e) Przyjmowanie członka na podstawie pisemnej deklaracj i  oraz składanie  

wniosku do Walnego Zebrania Członków o wykluczenie członka 

z szeregów ZZKRL, z  zastrzeżeniem § 17 ust. 1,  ust.  3, ust. 4 S tatutu,  

f) Przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności  

ZZKRL,  

g)  Przygotowywanie budżetu ZZKRL;  budżet musi być uchwalony przez 

Walne Zebranie  Członków, 

h) Opracowanie  Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i  wnioskowanie  

o jego zmiany, z  zastrzeżeniem § 17 ust. 1, ust.  3, ust. 4 S tatutu,  

i) Powoływanie stałych lub doraźnych Komisj i  oraz organów doradczych 

i  uchwalanie  ich regulaminów, 

j ) Zwoływanie Walnego Zebrania Członków, z  zastrzeżeniem § 17 ust.  1,  ust.  

3, ust. 4 S tatutu,  

k) Podejmowanie decyzj i  o wytoczeniu  powództwa na  rzecz członka lub 

pracownika, w stosunku, do którego ZZKRL podjął się obrony jego praw 

oraz interesów, lub wnoszenie odwołania od decyzj i  organów rentowych,  

a także przystępowanie do n ich w toczącym się postępowaniu,  w 

sprawach z zakresu prawa pracy i  ubezpieczeń społecznych,  

l) Podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjęcia kandydatów w poczet 

członków ZZKRL,  w tym uchwał,  o których mowa w § 7 ust. 1 pkt  4) .  

9.  W wypadku n iewnoszenia przez członka ZZKRL sk ładek członkowskich przez  

okres co najmniej  3  (trzech)  miesięcy,  Zarząd jest  uprawniony do podjęcia  

większością głosów podczas głosowania przeprowadzonego w obecności  co  

najmniej  połowy członków Zarządu uchwały w przedmiocie  skreślenia członka  

ZZKRL z  l i sty  członków ZZKRL.  



§ 17 

1.  Przewodniczący Zarządu kieruje działalnością Zarządu, a  w okresach 

pomiędzy posiedzeniami podejmuje decyzje stosownie do przysługujących 

mu uprawnień.  

1a.  Przewodniczący Zarządu k ieruje bieżącą działalnością  ZZKRL,  a  w okresach  

pomiędzy posiedzeniami podejmuje decyzje stosownie do przysługujących 

mu uprawnień, tj .  ma prawo:  

a) jednoosobowo występować wobec pracodawcy,  

b) podejmować decyzje w zakresie  określonym w §  16 ust.  8 l it .  b.,  l it .  h .,  

l it.  j .  powyżej , z  zastrzeżeniem, że decyz je Przewodniczącego Zarządu 

wymagają wcześniejszego zasięgnięcia opinii  lub zwołania posiedzenia  

Prezydium Zarządu na wniosek co najmniej  jednego członka Prezydium 

Zarządu.  

2.  ZZKRL reprezentują w stosunkach wewnętrznych i  na  zewnątrz:  

a) jednoosobowo Przewodniczący Zarządu,  

b) co najmniej  dwuosobowo:  

- Wiceprzewodniczący i  Skarbnik  lub 

- Wiceprzewodniczący i  Sekretarz .  

3.  Prezydium Zarządu kieruje bieżącą  działalnością ZZKRL,  z  zastrzeżeniem, że  

na wniosek co najmniej  jednego członka  Zarządu Przewodniczący zwołuje  

Zarząd.  

4.  W zakresie § 16 ust. 8 l i t.  b ., l it .  e. , l i t.  h .,  l it .  j .  powyżej  Prezydium Zarządu 

może podejmować decyzje,  występować lub pracować samodzielnie,  o i le nie  

zaistnieje przesłanka opisana w ust.  3  lub ust. 1a powyżej .  

 

§  18 

1.  Komisja Rewizyjna składa się  z 4 (czterech) członków. 

2.  Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego,  

Wiceprzewodniczącego,  Sekretarza i  członków. 

3.  Przewodniczący Komisj i  Rewizyjnej  lub upoważniony przezeń członek Komisj i  

ma prawo brać udział  w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 

4.  Do kompetencj i  Komisj i  Rewizyjnej  należy:  

a) Kontrola  działalności  merytorycznej  i  f inansowej Zarządu w zakresie  

zgodności  jego działania z przepisami prawa, statutem ZZKRL,  uchwałami 

Walnego Zebrania Członków oraz celowości i  gospodarności ,  

b) Analizowanie b ilansów, rachunków zysków i strat, sprawozdań i  uchwał  

Zarządu,  

c)  Składanie sprawozdań na Walne  Zebranie Członków i zgłaszanie  

wniosków o udzielenie  absolutorium ustępującemu Zarządowi,  



d) Składanie wniosku do Zarządu o zwołanie Walnego Zebrania Członków. 

5.  Członkowie  Komisj i  Rewizyjnej  nie  mogą  wchodzić w skład Zarządu i  Sądu 

Koleżeńskiego.  

 

§  19 

1.  Sąd Koleżeńsk i składa s ię z 4 (czterech) cz łonków. 

2.  Sąd Koleżeński wybiera  ze swego składu Przewodniczącego,  

Wiceprzewodniczącego i  Sekretarza.  

3.  Do kompetencj i  Sądu Koleżeńskiego należy:  

a) Orzekanie w sprawach członków ZZKRL nie  wywiązujących s ię 

z obowiązku przestrzegania postanowień Statutu ZZKRL,  regulaminów 

oraz uchwał  organów ZZKRL,  

b) Rozpoznawanie i  rozstrzyganie sporów między członkami a organami 

ZZKRL,  

c)  Jako sądu polubownego –  rozpatrywanie  sporów między członkami ZZKRL,  

na wniosek jednej  ze stron.  

4.  Sąd Koleżeńsk i orzeka w składzie,  co najmniej  trzyosobowym. 

5.  Zespołowi rozpoznającemu sprawy –  przewodniczy  Przewodniczący lub  

Wiceprzewodniczący.  

6.  Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się  na zasadzie równości  

stron,  z  zapewnieniem stronom prawa do obrony, a  także  odwołania s ię do 

Walnego Zebrania Członków. 

7.  Sąd Koleżeńsk i może orzekać następujące kary:  

a) Upomnienia,  

b) Nagany,  

c)  Zawieszenia w prawach członka ,  

d) Wykluczenia  ze ZZKRL.  

8.  Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania  

Członków. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym  

Zebraniu Członków. 

9.  Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego lub upoważniony przezeń członek Sądu 

ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i  Komisj i  Rewizyjnej  – z  

głosem doradczym. 

10.  Członkowie Sądu Koleżeńskiego n ie mogą  wchodzić w skład Zarządu i  Komisj i  

Rewizyjnej . 

 

 

 



Rozdział  V 

MAJĄTEK I  FUNDUSZE ZZKRL 

 

§  20 

Majątek i  fundusze  ZZKRL powstają z: 

1.  Składek członkowskich.  

2.  Darowizn, spadków, zapisów i  dotacj i .  

3.  Dochodów z  majątku ZZKRL.  

4.  Dochodów z  działalności  statutowej i  gospodarczej  ZZKRL.  

 

§  21 

1.  Fundusze  przeznaczone są na  f inansowanie działalności organizacyjnej ,  

socjalnej  i  kul turalno-oświatowej ZZKRL oraz  innej  jego działalności  

statutowej.  

2.  Podstawą działalności  f inansowej organów ZZKRL są budżety obejmujące 

wszystkie środki  będące w dyspozycj i  tych organów. 

3.  Budżety układane są  na okres roczny, ze  szczególnym zachowaniem zasad 

rachunkowości i  zgodne z  obowiązującymi  ustawami w tym zakresie .  

4.  Stan finansów ZZKRL będzie ogłaszany na Walnym Zebraniu Członków. 

5.  Pracownicy  nie  będący członkami  ZZKRL zwracający się  o  pomoc prawną do 

ZZKRL są zobowiązani wystąpić p isemnie do Prezydium Zarządu o udzielenie  

takiej  pomocy wraz z  uzasadnieniem oraz deklaracją  pokrycia jej  kosztów.  

Prezydium Zarządu w odniesieniu do Pracownika,  który nie jest członkiem 

ZZKRL,  a występuje o  pomoc może zdecydować o udzieleniu pomocy 

z zastrzeżeniem konieczności  zwrotu części lub całości  kosztów poniesionych  

z tego tytułu przez ZZKRL.  

 

§  22 

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

lub /  i  f inansowych w imieniu ZZKRL są uprawnieni:  

a) Przewodniczący Zarządu łącznie ze Skarbnikiem lub 

b) Wiceprzewodniczący łącznie  ze Skarbnikiem lub 

c)  Przewodniczący Zarządu i  Wiceprzewodniczący.  

 

 

 



Rozdział  VI 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE ZZKRL 

§  23 

1.  Uchwały w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie  Członków na  

wniosek Zarządu lub Komisj i  Rewizyjnej . 

2.  Uchwały zapadają bezwzględną  większością głosów, przy  obecności  1/4 l iczby 

osób uprawnionych do głosowania.  

3.  Zmiana statutu powinna być umieszczona w porządku obrad Walnego  

Zebrania Członków, a  projektowane zmiany powinny być podane do 

wiadomości członków nie później  niż na 14 dni  przed Walnym Zebraniem 

Członków. 

 

§  24 

1.  Uchwałę o  rozwiązaniu  ZZKRL podejmuje Walne Zebranie  Członków  

większością  3/4 głosów, przy  obecności  co najmniej  połowy l iczby osób 

uprawnionych do głosowania.  

2.  Uchwała Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu się  ZZKRL określa cel , na  

jaki przeznacza się  jego majątek.  

3.  Likwidator  po zakończeniu  prac,  występuje do organu rejestrowego 

z wnioskiem o skreślenie ZZKRL z  rejestru.  

 

 


