STATUT NIEZALEŻNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW
UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

Rozdział I
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA
§1
1. Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie, zwany dalej „Związkiem” został powołany z inicjatywy
pracowników Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w celu
ochrony ich praw i interesów.
2. Związek może używać skrótu swojej nazwy Niezależny Związek Zawodowy
Pracowników UKSW w Warszawie.
§2
Terenem działania Związku jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie przy ul. Dewajtis 5.
§3
Siedzibą władz Związku jest Warszawa.

Rozdział II
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§4
Związek jest organizacją samorządną, niezależną i dobrowolną.
§5
1. Związek zrzesza pracowników Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
2. Utrata zatrudnienia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie powoduje utratę członkostwa w Związku.
§6
1. Związek posiada osobowość prawną z chwilą wpisania go do Krajowego Rejestru
Sądowego.
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2. Związek działa przez organy wskazane w Statucie.
3. Związek nie prowadzi działalności gospodarczej.
§7
Związek stawia sobie za zadanie ochronę praw, godności i interesów pracowników,
a w szczególności :
1.
ochronę interesów materialnych, socjalnych i kulturalnych członków oraz ich
rodzin;
2.
ochronę praw pracowniczych w sferze wynagradzania, warunków socjalnobytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
3.
dążenie do umacniana zasad wzajemnej pomocy i koleżeńskości pomiędzy
pracownikami.
§8
Związek osiąga swoje zadania poprzez :
1.
reprezentowanie swoich członków wobec pracodawcy, władz i organów
organizacji państwowej oraz organizacji i instytucji społecznych;
2.
zawieranie i wypowiadanie układów zbiorowych pracy oraz innych porozumień
zbiorowych;
3.
uczestniczenie w konsultacjach z pracodawcą;
4.
inicjowanie i organizowanie wzajemnej pomocy dla członków Związku;
5.
sprawowanie kontroli nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy;
6.
podejmowanie starań o zapewnienie członkom Związku i ich rodzinom
odpowiedniego udziału w świadczeniach socjalnych.
Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§9
Członek Związku ma prawo:
1.
uczestniczyć w ogólnych zebraniach Związku z czynnym i biernym prawem
wyborczym oraz prawem głosowania uchwał,
2.
korzystać z pomocy Związku w ochronie praw pracowniczych,
3.
występować z wnioskami i inicjatywami do władz Związku,
4.
być na bieżąco informowanym o działalności Związku.
5.
być powiadomionym i brać udział w zebraniach, na których władze Związku
podejmują uchwały dotyczące jego osoby. Uzasadniona nieobecność
zainteresowanego członka unieważnia uchwały tego zebrania dotyczące jego
osoby.
§ 10
Członek Związku ma obowiązek:
1.
przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Związku,
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2.
3.
4.
5.

regularnie płacić składki członkowskie, jeśli zostaną ustanowione,
brać czynny udział w działalności Związku,
godnie reprezentować Związek i dbać o jego dobre imię,
przestrzegać zasad solidarności i koleżeńskości w zakładzie pracy.

§ 11
Członek Związku nie może należeć do innego związku zawodowego.
§ 12
1. Członkostwo w Związku nabywa się z chwilą przyjęcia deklaracji członkowskiej
uchwałą zarządu.
2. Od uchwały odmawiającej przyjęcia do Związku służy odwołanie do walnego
zebrania członków.

1.
a)
b)
c)
d)
e)
2.

3.
4.

§ 13
Członkostwo w Związku ustaje na skutek :
zrzeczenia się członkostwa, z tym że członek ma obowiązek zawiadomić
pisemnie zarząd z 14-dniowym wyprzedzeniem,
skreślenia z listy członków,
wykluczenia,
śmierci,
rozwiązania stosunku pracy na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie.
Członka, który uparcie nie wykonuje obowiązków członkowskich lub postępuje
w sposób niegodny, zarząd ma prawo ukarać udzieleniem nagany,
a w szczególnych wypadkach pozbawieniem członkostwa.
Skreślenie z listy członków następuje z powodu niepłacenia składek przez członka
Związku przez okres pół roku, po uprzednim pisemnym upomnieniu.
Zainteresowanemu służy prawo odwołania od uchwały w przedmiocie skreślenia
lub wykluczenia oraz ukarania naganą do walnego zebrania członków.

§ 14
Zarząd prowadzi ewidencję członków oraz wydaje legitymacje członkowskie.
Rozdział IV
WŁADZE ZWIĄZKU
§ 15
1. Władzami Związku są:
a) walne zebranie członków,
b) komisja rewizyjna,
c) zarząd.
3. Wybory do władz odbywają się według następujących zasad:
a) nie ogranicza się liczby kandydatów,
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b)
c)
d)
e)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

głosuje się na wyraźnie wskazanych przez głosujących kandydatów,
głosowanie jest tajne,
kadencja władz trwa 4 lata,
tę samą funkcję we władzach Związku można pełnić nie dłużej niż dwie kolejne
kadencje.
§ 16
Walne zebranie członków jest najwyższą władzą Związku.
Walne zebranie członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Zwyczajne walne zebranie członków zwołuje zarząd, nie rzadziej niż raz w roku.
Zarząd musi zwołać zebranie nadzwyczajne na wniosek komisji rewizyjnej lub 1/4
członków Związku.
Jeżeli zarząd nie zwoła nadzwyczajnego walnego zebrania członków w ciągu 30
dni od złożenia wniosku, zwołuje je komisja rewizyjna.
Do ważności uchwał walnego zebrania członków niezbędna jest obecność co
najmniej połowy członków. W przypadku braku wymaganego kworum Zarząd
może zwołać Walne zebranie członków z tym samym porządkiem obrad. Uchwały
Walnego zebrania członków zwołanego w drugim terminie zapadają bez względu
na liczbę członków obecnych na Walnym zebraniu, z wyjątkiem zmian Statutu.
Walne zebranie członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów
obecnych członków, z wyjątkiem zmian statutu.
Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, poza wyborami i odwoływaniem
członków władz. Na żądanie co najmniej 1/3 obecnych delegatów przewodniczący
walnego zebrania zarządza głosowanie tajne.

§ 17
1. Do kompetencji walnego zebrania członków należy :
a)
uchwalanie programu działalności Związku,
b)
wybór i odwoływanie władz Związku,
c)
rozpatrywanie sprawozdań komisji rewizyjnej oraz udzielanie zarządowi
absolutorium,
d)
ustalanie wysokości składek członkowskich,
e)
uchwalanie budżetu Związku,
f)
podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu Związku,
g)
podejmowanie uchwał w sprawie udzielania świadczeń socjalnych oraz form
pomocy socjalnej swoim członkom,
h)
podejmowanie decyzji o wejściu w spór zbiorowy z pracodawcą oraz
o kolejnych etapach sporu, włącznie ze strajkiem,
i)
ustalanie ostatecznej interpretacji Statutu.
§ 18
1. Komisja rewizyjna składa się z trzech osób: przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.
2. Członek komisji rewizyjnej nie może równocześnie pełnić funkcji w zarządzie.
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§ 19
Do zakresu działania komisji rewizyjnej należy:
1. nadzór i kontrola działalności finansowej zarządu oraz kontrola zgodności jego
działalności z przepisami prawa, ze statutem i uchwałami walnego zebrania
członków oraz zasadami celowości i gospodarności,
2. składanie sprawozdań na walne zebranie członków i zgłaszanie wniosków
o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi,
3. składanie wniosku do zarządu o zwołanie nadzwyczajnego zebrania członków.
§ 20
członków,

1. Zarząd składa się z 3-5
w tym przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2. W przypadku nieobecności w pracy przewodniczącego Zarządu trwającej powyżej
30dni, jego obowiązki i uprawnienia w tym czasie przejmuje wiceprzewodniczący.
§ 21
1. Do zakresu działania zarządu należy :
a) reprezentowanie Związku wobec pracodawcy oraz władz i organów administracji
państwowej i gospodarczej, a także innych organizacji i instytucji,
b) kierowanie bieżącą działalnością Związku, zgodnie z postanowieniami statutu oraz
wytycznymi walnego zebrania członków,
c) wypełnianie uchwał walnego zebrania członków,
d) przyjmowanie członka na podstawie pisemnej deklaracji oraz składnie wniosku do
walnego zebrania członków o wykluczenie członka z szeregów Związku,
e) skreślanie z listy członków oraz karanie członków karą nagany,
f) przygotowywanie budżetu Związku,
g) zwoływanie walnego zebrania członków.
3. Uchwały zarządu podejmowane są większością głosów. Przy równości głosów
rozstrzyga głos przewodniczącego.
4. Do reprezentowania Związku uprawnieni są łącznie Przewodniczący i jeden
członek zarządu.
Rozdział V
FUNDUSZE I MAJĄTEK ZWIĄZKU

1.
2.
a)
b)

§ 22
ruchomości,

Majątek Związku stanowią
wartościowe.
Fundusze Związku tworzone są z:
składek członkowskich,
darowizn, zapisów i dotacji.

prawa,

pieniądze

i

papiery
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§ 23
Fundusze przeznaczone są na finansowanie działalności organizacyjnej, socjalnej
i oświatowej Związku oraz jego działalność statutową.

1.
2.
3.

§ 24
Podstawą działalności finansowej Związku jest budżet obejmujący wszystkie
środki będące w jego dyspozycji .
Budżet uchwala się na okres roczny.
Stan finansów Związku będzie ogłaszany na walnym zebraniu członków.

§ 25
Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych
i finansowych są uprawnieni łącznie Przewodniczący i jeden członek zarządu.

1.
2.

§ 26
Wysokość składek członkowskich ustala walne zebranie członków.
Walne zebranie członków ustala także zasady podziału świadczeń socjalnych
i pomocy socjalnej pomiędzy członków.
Rozdział VI
ZMIANA STATUTU

§ 27
1. Uchwały w sprawie zmiany statutu podejmuje walne zebranie członków na
wniosek zarządu lub komisji rewizyjnej.
2. Uchwały zapadają większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy
liczby 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 walny zebraniem członków.
Rozdział VII
ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU I LIKWIDACJA JEGO MAJATKU
§ 28
1. Uchwałę o rozwiązaniu Związku podejmuje walne zebranie członków większością
¾ głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do
głosowania.
2. Uchwała walnego zebrania członków o rozwiązaniu się Związku określa cel, na
jaki przeznacza się jego majątek.
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3. Likwidator po zakończeniu prac, występuje do organu rejestrowego z wnioskiem
o skreślenie Związku z rejestru.
Rozdział VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 29
1. Zarząd zawiadamia niezwłocznie właściwy sąd o zmianie Statutu. Zmiana wchodzi
w życie z upływem 14 dni od dnia zawiadomienia, jeżeli sąd nie zgłosi wcześniej
zastrzeżeń co do jej zgodności z prawem.
2. W sprawach nie objętych postanowieniami Statutu lub spornych decyzje
podejmuje Zarząd.

