
Rozdział I.

Postanowienia ogólne.

IJ /

Art. 1

1. Pełna nazwa Zrzeszenia brzmi:
ZRZESZENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

ENERGETYKÓW

2. Zrzeszenie może posługiwać się skrótem nazwy w brzmieniu: ZZZE

3. Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków (w dalszej CZęSCl Statutu
"Zrzeszenie") jest ogólnokrajowym zrzeszeniem związków zawodowych, powstałym i
działającym w oparciu o ustawę z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych Dz.
U. r 79 poz. 850 z późniejszymi zmianami), oraz niniejszy Statut a także inne
właściwe dla organizacji pracowniczych przepisy prawa w tym międzynarodowego,
przez co korzysta z uprawnień tam zagwarantowanych.

Zrzeszenie powstało z połączenia:
Federacji Zakładowych Związków Zawodowych Pracowników Energetyki;
Konfederacji Związków Zawodowych Energetyków

i jest następcą prawnym tych Organizacji.

6.
7.
8.

Zrzeszenie jest niezależną i samorządną organizacją związkową przez co w swojej
działalności statutowej nie podlega nadzorowi ani kontroli organów administracji
państwowej, samorządowej, a także pracodawców oraz partii politycznych.
Siedzibą Zrzeszenia jest Miasto Stołeczne Warszawa.
Terenem działania Zrzeszenia jest Rzeczpospolita Polska.
Zrzeszenie, na zasadzie dobrowolności zrzesza międzyzakładowe i zakładowe
organizacje związkowe branży energetycznej, posiadające osobowość prawną,
działające w

a) elektrowniach i elektrociepłowniach
b) przedsiębiorstwach elektroenergetycznych o profilu dystrybucyjnym

(zakładach energetycznych)
c) przedsiębiorstwach zaplecza pracujących na rzecz szeroko pojętej energetyki
d) przedsiębiorstwach wydzielonych lub utworzonych na bazie majątku

przedsiębiorstw wskazanych w literach a) - c) pkt. 8

9. Zrzeszenie, zgodnie z ustawą o związkach zawodowych posiada osobowość prawną i
jako osoba prawna działa przez swoje organy.

10. Wybory do organów Zrzeszenia, w celu obsadzenia funkcji w Zrzeszeniu oraz jego
strukturach odbywają się według reguł i na zasadach określonych w Ordynacji
Wyborczej.

11. Nazwa Zrzeszenia, jego symbole, znak graficzny zawierający nazwę Zrzeszenia oraz
jego skrót stanowią wyłączną własność Zrzeszenia i podlegają ochronie prawnej.

Art. 2.
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iniejszy Statut Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków w dalszej części zwany
będzie Statutem.

1. Ilekroć w dalszej części Statutu będzie mowa o Zjeździe, należy przez to rozumieć Zjazd
Delegatów Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków.

2. Ilekroć w dalszej części będzie mowa o Organizacjach Związkowych, należy przez to
rozumieć organizacje będące członkami Zrzeszenia.

3. Ilekroć w dalszej części będzie mowa o Organach Zrzeszenia, należy przez to rozumieć:
Zjazd Delegatów, Zarząd Główny, Prezydium Zarządu Głównego, Komisję Rewizyjną
Zrzeszenia.

4. Ilekroć w dalszej części będzie mowa o Delegatach, należy przez to rozumieć Delegatów
na Zjazd Zrzeszenia.

5. Ilekroć w dalszej części będzie mowa o Zarządzie Głównym, należy przez to rozumieć
Zarząd Główny Zrzeszenia.

6. Ilekroć w dalszej części będzie mowa o Prezydium Zarządu, należy przez to rozumieć
Prezydium Zarządu Głównego Zrzeszenia.

7. Ilekroć w dalszej części statutu będzie mowa o Komisji Rewizyjnej, należy przez to
rozumieć Komisję Rewizyjną Zrzeszenia.

8. Ilekroć w dalszej CZęSCl statutu będzie
Wiceprzewodniczącym Zrzeszenia, należy
Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego
Energetyków.

9. poprzez "glosy" rozumie się głosy "za" lub "przeciw" oddane podczas głosowania w
sposób zgodny ze statutem Zrzeszenia.

10. zwykła większość głosów - więcej niż połowę głosów oddanych,

mowa o Przewodniczącym lub
przez to rozumlec odpowiednio
Zrzeszenia Związków Zawodowych

Art. 3

Zrzeszenie w swojej działalności kieruje się zasadami określonymi w Konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej oraz ratyfikowanym przez Polskę prawie międzynarodowym, w
szczególności w Europejskiej Karcie Społecznej, dokumentach Międzynarodowej
Organizacji Pracy, a w tym jej Konstytucji, Deklaracji dotyczącej zamierzeń i celów
Międzynarodówej Organizacji Pracy i wydanych przez nią Konwencjach.

Zrzeszenie może na zasadach partnerskich współpracować z krajowymi i zagranicznymi
organizacjami społecznymi lub zawodowymi, organizacjami politycznymi i innymi, a
także współtworzyć je lub do nich wstępować.

Rozdział II.

Cele i zadania Zrzeszenia

oraz sposoby i formy ich realizacji

Art. 4



Celem Zrzeszenia jest:
a) obrona praw pracowniczych,
b) reprezentowanie wspólnego stanowiska wobec:

- organów administracji państwowej i samorządowej,
- pracodawców oraz ich organizacji,

krajowego kierownictwa mających siedzibę w Polsce, a nie będących
pracodawcami w rozumieniu Kodeksu pracy ale mających bezpośredni wpływ na
pracodawców przedsiębiorstw samodzielnych lub przedsiębiorstw
kontrolowanych przez przedsiębiorstwa sprawujące kontrolę w rozumieniu
Dyrektywy Rady Europejskiej z dnia 22 września 1994 r. w sprawie ustanowienia
Europejskiej Rady Zakładowej lub trybu informowania i konsultowania
pracowników w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstwo zasięgu
wspólnotowym,

- centralnego kierownictwa przedsiębiorstwo zasięgu wspólnotowym, grup
przedsiębiorstw oraz grup przedsiębiorstwo zasięgu wspólnotowym w
rozumieniu Dyrektywy Rady Europejskiej z dnia 22 września 1994 r. w sprawie
ustanowienia Europejskiej Rady Zakładowej lub trybu informowania i
konsultowania pracowników w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw
o zasięgu wspólnotowym jeśli w skład tych przedsiębiorstw wchodzą pracodawcy
jako partnerzy społeczni członków Zrzeszenia
pozostałych krajowych i międzynarodowych organizacji zawodowych,
politycznych i społecznych, także stowarzyszeń, fundacji oraz innych organizacji,

c) współdziałanie organizacji związkowych w ramach Zrzeszenia dla lepszego
zaspokojenia potrzeb materialnych i socjalnych, ochrony zdrowia i wypoczynku
pracowników, emerytów i rencistów, a także podejmowanie działań na rzecz ochrony i
poprawy ich sytuacji socjalnej i bytowej,

Zadaniem Zrzeszenia jest:
a) kształtowanie etyki zawodowej poprzez członków Zrzeszenia,
b) dążenie do podnoszenia aktywności zawodowej i społecznej,
c) dążenie do podnoszenia jakości pracy i rangi zawodu energetyka,
d) dążenie do przyjmowania rozwiązań w zakresie wynagrodzeń stosowanych w branży

energetycznej w Unii Europejskiej, jeżeli okażą się one korzystniejsze.
e) działanie na rzecz polepszenia warunków życia i wspierania rozwoju osobistego

obecnych oraz byłych pracowników sektora energetycznego, emerytów i rencistów
oraz ich rodzin.

Art. 5.

Zrzeszenie realizuje cele i zadania poprzez:

I. Uczestniczenie w pracach nad projektami ustaw i aktów wykonawczych dotyczących
prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, ubezpieczeń społecznych, rent i emerytur,
ochrony zdrowia, ochrony środowiska oraz innych dziedzin życia społeczno-
gospodarczego na bazie obowiązującego prawa.

2. Kształtowanie źródeł prawa pracy w rozumieniu art. 9 Kodeksu pracy poprzez zawieranie
i wypowiadanie układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień
zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku
pracy, a także umów społecznych, pakietów socjalnych itp.
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3. Występowanie do władz Rzeczpospolitej Polskiej z inicjatywami na rzecz doskonalenia
wszelkich źródeł prawa pracy, a także systemu ubezpieczeń społecznych i szeroko
rozumianej polityki społecznej.

4. Współpracę z parlamentarzystami i komisjami parlamentarnymi w zakresie prawidłowej
realizacji zadań i celów Zrzeszenia.

5. Koordynowanie akcjami protestacyjnymi zrzeszonych organizacji związkowych w
przypadku istotnego naruszenia praw i interesów pracowniczych, a w uzasadnionych
przypadkach proklamowanie strajku. W przypadku przystąpienia do strajku w branży lub
proklamowania przez Zrzeszenie strajku, uchwałę podejmuje bezwzględną większością
głosów Zarząd Główny. Strajk powinien być przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi
przepisarru prawa.

6. Występowanie Zrzeszenia jako mediatora w sporach pomiędzy organizacjami
związkowymi a pracodawcą na ich wniosek a także pomiędzy organizacjami
związkowymi a krajowym lub centralnym kierownictwem przedsiębiorstw
samodzielnych, kontrolowanych lub sprawujących kontrolę, o których mowa w literze b)
pkt. 1 art. 4. jeśli mają wpływ na pracodawców.

7. Ułatwianie przepływu informacji oraz przeprowadzania konsultacji jako przepływu
danych i wymiany poglądów, a także nawiązanie dialogu między zrzeszonymi związkami
zawodowymi a pracodawcami oraz podmiotami wskazanymi w literze b) pkt 1 art. 4.

8. Nadzór nad prawidłowością funkcjonowania własnych ośrodków sanatoryjnych.
9. Rozwijanie wymiany wczasowej, turystyki krajowej i zagranicznej.
10. Organizowanie działalności szkoleniowej.
11. Tworzenie i realizacja programów mających na celu ochronę i poprawę sytuacji socjalnej

i bytowej pracowników, emerytów i rencistów oraz ich rodzin.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

Art.6

Członkiem Zrzeszenia może być związek zawodowy spełniający łącznie następujące wymogi:

1. posiada osobowość prawną,
2. działa w branży energetycznej w rozumieniu zapisów art. 1 pkt 8 niniejszego statutu,
3. złoży wniosek zawierający uchwałę właściwego statutowo organu o przystąpieniu do

Zrzeszenia,
4. uchwałą właściwego statutowo organu zobowiąże się przestrzegać postanowień Statutu

Zrzeszenia. oraz realizacji uchwał jego organów.

Art. 7.

1. Dobrowolne wystąpienie organizacji związkowej ze Zrzeszenia następuje poprzez
złożenie oświadczenia w formie uchwały właściwego statutowo organu macierzystej
organizacji związkowej.

2. Skreślenie z listy organizacji członkowskich Zrzeszenia następuje w przypadku:
nie przestrzegania postanowień Statutu
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nie przestrzegania uchwał organów Zrzeszenia
nie opłacania przez okres 3 miesięcy składek członkowskich.

3. Skreślenia dokonuje się w oparciu o uchwałę Zarządu Głównego Zrzeszenia.
4. Zarząd Główny jest zobowiązany na 14 dni przed posiedzeniem powiadomić w formie

pisemnej o terminie swojego posiedzenia organizację związkową wobec, której będzie
rozpatrywany wniosek o skreślenie z listy organizacji członkowskich Zrzeszenia.
Powyższe ma na celu stworzenie możliwości wysłuchania zainteresowanej orgaruzacji
związkowej.

5. Składki członkowskie wpłacone na rzecz Zrzeszenia nie podlegąją zwrotowi.

Art. 8.

1. Organizacje członkowskie mają prawo:
a) poprzez swoich delegatów, czynnego i biernego prawa wyborczego do statutowych

organów Zrzeszenia, oraz wyboru Przewodniczącego Zrzeszenia, Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczących Sekcji Zawodowych

b) uczestniczenia, poprzez swoich delegatów w Zjazdach, oraz strukturach statutowych
Zrzeszenia.

c) otrzymywania informacji odnośnie działań, uchwał, stanowisk oraz wszelkich decyzji
właściwych statutowo organów Zrzeszenia,

d) odwoływania się od decyzji Zarządu Głównego do Zjazdu Zrzeszenia
e) uzyskania pomocy prawnej w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności

statutowej.
2. Organizacje członkowskie zobowiązane są do:

a) przestrzegania Statutu
b) realizacji uchwał organów Zrzeszenia
c) uczestniczenia poprzez swoich przedstawicieli w pracach Zrzeszenia
d) solidarnego uczestniczenia w zgodnych z prawem, akcjach protestacyjnych

organizowanych przez organizacje członkowskie Zrzeszenia
e) uczestniczenia w, organizowanych zgodnie z prawem, akcjach strajkowych

proklamowanych przez Zrzeszenie
f) uiszczania comiesięcznych składek członkowskich na rzecz Zrzeszenia oraz

partycypowania w innych kosztach działalności Zrzeszenia ustalonych przez Zjazd,
3. Składki członkowskie opłacane są przez organizacje związkowe "z dołu", najpóźniej do

dnia 20-go każdego kolejnego miesiąca.

Rozdział IV

Statutowe Organy Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków

I. Postanowienia ogólne

Art. 9.

. 1. Zrzeszenie, działa poprzez swoje organy.
2. Statutowymi Organami Zrzeszenia są:

a) Zjazd Delegatów



b) Zarząd Główny
c) Prezydium Zarządu Głównego
d) Komisja Rewizyjna

3. Kadencja Zarządu Głównego, Prezydium Zarządu Głównego oraz Komisji Rewizyjnej
trwa 4 lata.

4. Członkowie organów wskazanych w pkt. 3 wybierani są na wspólną kadencję, oznacza to
między innymi, że mandat członka tych organów powołanego po rozpoczęciu a przed
upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych
członków organów.

5. Mandat członków organów wskazanych w pkt 3 wygasa z dniem odbycia Zjazdu,
6. Mandat członka organu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze
składu organu.

Art. 10.

1. Wszelkie decyzje statutowych organów Zrzeszenia zapadają w formie uchwał.
2. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, za wyjątkiem uchwał dotyczących
spraw osobowych, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50% + 1 ogólnej
liczby członków danego organu, z wyjątkiem wskazanych w niniejszym Statucie.

3. W sprawach osobowych uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym, zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej 50% + 1 ogólnej liczby członków danego
organu.

4. Zgłoszenie wniosku o przeprowadzenie głosowania tajnego w innych sprawach niż
omówione w art. 10.3 - jest wiążące.

II. Zjazd Delegatów

Art. H

1. Zjazd Delegatów jest najwyższym organem Zrzeszenia.

Zjazd Delegatów zwoływany jest co najmniej raz w roku w terminie ustalonym przez Zarząd
Główny.

Na wniosek co najmniej l/S delegatów lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, Zarząd Główny
zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajny Zjazd Delegatów - w terminie 1 miesiąca od
daty złożenia wniosku. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, Zjazd zwołuje
Komisja Rewizyjna.

Do ważności uchwał podejmowanych przez Zjazd Delegatów w I terminie wymagana jest
obecność 50 % + 1 ogólnej liczby delegatów.

Uchwały podejmowane przez Zjazd w II terminie, zapadają zwykłą większością głosów
Delegatów obecnych na Zjeździe.

Zjazd Delegatów Zrzeszenia:
a) określa główne kierunki działania Zrzeszenia,
b) uchwala zmiany Statutu i Ordynacji wyborczej Zrzeszenia,

c) dokonuje wyboru Przewodniczącego Zrzeszenia, Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej. Wybory członków Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu Głównego odbywają
się w ramach Zjazdu przez Delegatów na Zjazd lecz dokonywane są w ramach Sekcji
Zawodowych Zrzeszenia,

d) zatwierdza wykonanie preliminarza budżetowego i bilansu Zrzeszenia,



e) udziela absolutorium Zarządowi Głównemu,
f) uchwala wysokość składki członkowskiej na rzecz Zrzeszenia,
g) decyduje o rozwiązaniu lub przekształceniu Zrzeszenia,
h) zatwierdza wzór sztandaru i odznaki honorowej Zrzeszenia,
i) zatwierdza zasady i tryb nadawania odznaki honorowej Zrzeszenia,
j) podejmuje decyzje o przystąpieniu lub wystąpieniu z organizacji społeczno -
zawodowych.

III. Zarząd Główny

Art. 12.

1. W Zarządzie Głównym, z racji piastowanych funkcji zasiadają: Przewodniczący
Zrzeszenia oraz Przewodniczący Sekcji Zawodowych Zrzeszenia jako
Wiceprzewodniczący Zrzeszenia, a także wybrani według zasad określonych w
Ordynacji Wyborczej przedstawiciele poszczególnych Sekcji Zrzeszenia,

2. Liczba członków Zarządu Głównego Zrzeszenia uzależniona jest od liczby członków
wszystkich organizacji związkowych zgrupowanych w danej Sekcji.

3. Spośród swojego składu, według zasad określonych w Ordynacji Wyborczej
Członkowie Zarządu wybierają Prezydium Zarządu.

4. W okresie między Zjazdami Zarząd Główny jest najwyższym organem Zrzeszenia.
5. Zarząd Główny posiedzenia swoje odbywa nie rzadziej niż raz na kwartał.
6. Zwołuje Zjazd Delegatów.
7. Realizuje kierunki działania wytyczone przez Zjazd Delegatów.
8. Realizuje uchwały Zjazdu.
9. Kieruje bieżącą działalnością Zrzeszenia.
10. Zawiera i wypowiada Układy Zbiorowe Pracy branży energetycznej oraz inne

porozumienia.
11. Zatwierdza preliminarz budżetowy Zrzeszenia.
12. Przedkłada na Zjazd Delegatów sprawozdanie z wykonania preliminarza budżetowego

oraz bilansu Zrzeszenia.
13. Zatwierdza statuty, regulaminy, wykonanie planów przychodów i wydatków, bilans za

ubiegły rok oraz plan przychodów i wydatków na rok bieżący dla Sanatorium w
Krynicy Zdroju i Sanatorium w Świnoujściu oraz innych jednostek gospodarczych
Zrzeszenia.

14. Powołuje stałe i doraźne komisje problemowe.
15. Ustala wynagrodzenie urzędujących członków Zrzeszenia oraz kierownictwa

podległych jednostek gospodarczych.
16. Wybiera Prezydium Zarządu Głównego na zasadach określonych w Ordynacji

Wyborczej.
17. Odwołanie szeregowego członka Zarządu Głównego oraz Przewodniczącego sekcji,

sprawującego funkcję w Zarządzie z racji wykonywania funkcji w sekcji następuje w
ramach wybierającej go Sekcji na pisemny wniosek, przynajmniej 15 % Delegatów
Sekcji. Głosowanie nad odwołaniem przeprowadza się w sposób tajny.

18. Wybory uzupełniające skład członków Zarządu Głównego są dokonywane przez
Delegatów danej Sekcji najej najbliższym posiedzeniu.

19. Zarząd Główny spośród swoich członków wybiera i odwołuje delegatów na Kongres
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.
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IV. Prezydium Zarządu Głównego

Art. 13.

1. Prezydium Zarządu Głównego jest organem wykonawczym Zrzeszenia, mającym za
zadanie organizować jego prace, a w tym prace poszczególnych jego organów oraz
Sekcji

2. Prezydium Liczy od 5 do 9 członków.
3. W skład Prezydium Zarządu Głównego wchodzą:

a) Przewodniczący Zrzeszenia
b) Wiceprzewodniczący Zrzeszenia.
c) członkowie Prezydium Zarządu Głównego.

4. Wybory członków Prezydium Zarządu Głównego odbywają się w oparciu o zasady
ustalone w Ordynacji Wyborczej.

5. Prezydium Zarządu Głównego zbiera się nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.
6. Prezydium Zarządu Głównego w szczególności:

a) reprezentuje Zrzeszenie na zewnątrz.
b) kieruje działalnością Zrzeszenia pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego
c) realizuje uchwały Zjazdu Delegatów i Zarządu Głównego
d) rozpatruje zalecenia i wnioski Komisji Rewizyjnej i przekazuje Zarządowi Głównemu

celem podjęcia stosownej uchwały.
e) zwołuje posiedzenia Zarządu Głównego,
f) opracowuje projekty porządku posiedzeń i przedstawia Zarządowi Głównemu,
g) pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego powołuje doraźne komisje problemowe,
h) opracowuje projekt preliminarza budżetowego na dany rok,
i) przedstawia Zarządowi Głównemu założenia do projektu sprawozdania rocznego z

działalności Zrzeszenia, w tym z wykonania budżetu
j) zarządza majątkiem Zrzeszenia,
k) rozpatruje i podejmuje uchwały w innych sprawach wnoszonych na posiedzeniach.
l) podejmuje decyzje o przyjęciu wnioskującego związku w poczet członków

Zrzeszenia.
7. Prezydium Zarządu Głównego może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest
ważna, gdy wszyscy członkowie Prezydium zostali skutecznie powiadomieni - na
wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej - o treści projektu uchwały. Dla
skuteczności uchwały niezbędne jest przyjęcie jej większością 2/3 głosów członków
Prezydium.

V. Komisja Rewizyjna

Art. 14.

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Zrzeszenia podlegającym wyłącznie
Zjazdowi Delegatów.
Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem Zarządu Głównego .

.J. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi jej Przewodniczący oraz pięciu członków.



ł.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wybierany jest przez Zjazd Delegatów spośród
Kandydatów zgłoszonych przez poszczególne Sekcje Zawodowe. Każda Sekcja
Zawodowa ma prawo zgłosić jednego kandydata, pozostali członkowie Komisji
Rewizyjnej wybierani są przez delegatów poszczególnych Sekcji Zawodowych, według
następujących zasad:

a) Sekcja elektrowni i elektrociepłowni - dwóch członków Komisji Rewizyjnej,
b) Sekcja zakładów energetycznych - dwóch członków Komisji Rewizyjnej,
c) Sekcja zakładów zaplecza - jeden członek Komisji Rewizyjnej.
Wyboru dokonuje się w oparciu o zasady przedstawione w Ordynacji Wyborczej.

5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje jej pracę, przewodniczy posiedzeniom
oraz posiada głos decydujący w przypadku nicmożliwości rozstrzygnięcia sporu
wewnątrz komisji ze względu na równowagę głosów.

6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zrzeszenia lub upoważniony przez niego Członek
Komisji Rewizyjnej, ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Zrzeszenia.

7. Odwołanie członka Komisji Rewizyjnej następuje w ramach wybierającej go Sekcji na
pisemny wniosek, przynajmniej 15 % Delegatów Sekcji. Głosowanie nad odwołaniem
przeprowadza się w sposób tajny według zasad wskazanych w Ordynacji Wyborczej.

8. Wybory uzupełniające skład członków Komisji Rewizyjnej są dokonywane przez
Delegatów danej Sekcji na jej najbliższym posiedzeniu.

9. Wiosek o odwołanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej może być postawiony
przez co najmniej 15 % Delegatów na Zjazd Zrzeszenia. Głosowanie nad wnioskiem o
odwołanie przeprowadza się w sposób tajny na najbliższym Zjeździe Zrzeszenia według
zasad wskazanych w Ordynacji Wyborczej.

10. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola finansowej, majątkowej i merytorycznej działalności Zrzeszenia, w tym

przestrzegania postanowień statutu i realizacji uchwał
b) składanie do Zjazdu Delegatów wniosków dotyczących wykonania preliminarza

budżetowego i bilansu Zrzeszenia
c) wnioskowanie do Zjazdu Delegatów o udzielenie absolutorium Zarządowi

Głównemu
d) uchwalenie regulaminu prac Komisji Rewizyjnej.

11. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej l raz w roku, kontrolę w jednostkach
gospodarczych podlegających Zrzeszeniu w zakresie funkcjonowania w/w a w
szczególności w zakresie prawidłowości dokumentów pod względem finansowo-
księgowym.

12. Z kontroli, o której mowa wart. 14. pkt 10 i 11 Komisja sporządza protokół i
przekazuje go do Biura Zrzeszenia, w terminie do 14 dni od daty zakończenia kontroli.

13. Posiedzenia Komisji powinny się odbywać w okresach sprawozdawczych.

Rozdział V.

Przewodniczący Zrzeszenia

Art.1S.

l. Przewodniczący Zrzeszenia, sprawując swą funkcję, czuwa nad jednością i spójnością
Organizacji, koordynuje działania oraz współpracę wszystkich organów Zrzeszenia, osób



piastujących wskazane funkcje oraz Sekcji Zawodowych, a także pełni funkcje
reprezentacyjne.
Głos Przewodniczącego Zrzeszenia jest zawsze głosem rozstrzygającym w sytuacjach
niemożności podjęcia decyzji z racji równowagi głosów
Kieruje Zrzeszeniem w okresach pomiędzy posiedzeniami Prezydium i Zarządu
Głównego.

.. Przewodniczy posiedzeniom Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego.
Zwołuje posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego.

6. Opracowuje i przedkłada Prezydium projekty porządku posiedzeń.
Pomiędzy posiedzeniami Prezydium powołuje doraźne komisje problemowe.

8. W imieniu Zrzeszenia jest osobą wyznaczoną do dokonywania czynności z zakresu prawa
pracy w imieniu pracodawcy dla pracowników Biura Zrzeszenia i podległych Zrzeszeniu
jednostek gospodarczych w tym sanatoriów Zrzeszenia,

9. Nadzoruje pracę Biura Zrzeszenia.
10. Opracowuje zakresy czynności dla pracowników Biura Zrzeszenia.
11. Wnioskuje do Prezydium o nawiązanie i rozwiązanie umów o pracę z podległymi mu

pracownikami.
12. Wnioskuje do Prezydium o zgodę w sprawach dotyczących podwyżek płacy, nagród,

wyróżnień oraz kar dla podległych mu pracowników.
13. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego Zrzeszenia może być postawiony przez co

najmniej 15% Delegatów na Zjazd Zrzeszenia. Głosowanie nad wnioskiem o odwołaniem
przeprowadza się w sposób tajny na najbliższym Zjeździe Zrzeszenia według zasad
wskazanych w Ordynacji Wyborczej.

Rozdział VI.

Sekcje zawodowe

Art. 16.

1. Dla ulepszenia pracy związkowej Członkowie Zrzeszenia zgrupowani są według branż
w trzech Sekcjach Zawodowych Zrzeszenia:

a) Sekcji elektrowni i elektrociepłowni
b) Sekcji zakładów energetycznych
c) Sekcji zakładów zaplecza

2. Sekcje koordynują pracę członków Zrzeszenia wg spraw właściwych dla własnej
branży.

3. Sekcje nie posiadają osobowości prawnej.
4. Pracę Sekcji organizuje Przewodniczący Sekcji.
5. Przewodniczący Sekcji wybierany jest spośród delegatów danej Sekcji na zasadach

określonych w Ordynacji Wyborczej.
6. W posiedzeniach Sekcji biorą udział upoważnieni przez macierzyste organizacje

związkowe wchodzące w skład sekcji przedstawiciele.
7. Sekcje Zawodowe koordynują przepływ informacji między organizacjami

związkowymi danej branży.
8. Wszelkie stanowiska wypracowane przez Sekcje Zawodowe, winny stanowić

przedmiot obrad i uchwał Zarządu Głównego.
9. Przewodniczący Sekcji podlegają bezpośrednio uchwałom Zarządu Głównego



·O. ekcje Zawodowe działają na podstawie zatwierdzonych przez Zarząd Główny
regulaminów.

Rozdział VII

Fundusze i majątek Zrzeszenia

Art. 17.

1. Zrzeszenie prowadzi działalność gospodarczą poprzez własne sanatoria:
a) sanatorium "Energetyk" w Krynicy Zdrój (adres: ul. J. Kiepury 2a, 33-380 Krynica

Zdrój)
b) sanatorium "Energetyk" w Świnoujściu (adres: ul. Żeromskiego 4, 72-600

Świnoujście)
2. Zrzeszenie ma prawo do prowadzenia innej działalności gospodarczej niż wymieniona w

art. 17 pkt. 1.
3. W sanatoriach, o których mowa w ust. 1 niniej szego artykułu, prowadzona jest działalność

lecznicza, w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
4. Z zastrzeżeniem przepisów powyższych, Zrzeszenie - według Polskiej Klasyfikacji

Działalności - prowadzi działalność w następującym zakresie:
a. Działalność związków zawodowych (PKD 94.20.Z), działalność

podstawowa,
b. Działalność szpitali (PKD 86.10.z),
c. Działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A).

5. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Art. 18.

1. Fundusze Zrzeszenia powstają ze:
a) składek członkowskich
b) darowizn, dotacji i zapisów
c) dochodów z majątku Zrzeszenia oraz prowadzonej działalności gospodarczej

Art. 19.

Maj ątek Zrzeszenia służy realizacj i i finansowania działalności statutowej Zrzeszenia.

Art. 20.

1. Podstawą działalności finansowej Zrzeszenia jest zatwierdzony przez Zarząd Główny
preliminarz budżetowy.

2. Sanatoria, o których mowa w art. 17, prowadzą własne rozliczenie finansowo księgowe,
po uprzednim zatwierdzeniu przez Zarząd Główny, rocznych planów przychodów i
wydatków.

-- -- ----------~------~



Art. 21.

Za zarządzanie i dysponowanie majątkiem Zrzeszenia odpowiedzialne są osoby uprawnione
do reprezentowania Zrzeszenia.

Rozdział VIII

Sposób reprezentowania Zrzeszenia oraz osoby upoważnione do nabywania praw i
zaciągania zobowiązań w imieniu Zrzeszenia

Art. 22.

1. Prezydium Zarządu Głównego Zrzeszenia, w osobach: Przewodniczącego działającego
samodzielnie lub dwóch członków Prezydium w tym wiceprzewodniczącego ds.
Organizacyjnych działających łącznie, reprezentuje Zrzeszenie na zewnątrz oraz w
stosunkach wewnętrznych. Przy czym dla skuteczności czynności prawnych wskazanych
powyżej osób, których skutkiem jest nabycie lub zbycie prawa, a także zaciągnięcie
zobowiązania w imieniu Zrzeszenia o wartości:

a. powyżej 250.000,00 zł - wymagana jest uprzednia uchwała Zjazdu Delegatów.
b. od 50.001 zł do 250.000,00 zł - wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu

Głównego Zrzeszenia.
c. od 20.001,00 zł do 50.000,00 zł - wymagana jest uprzednia uchwała Prezydium

Zarządu Głównego Zrzeszenia.
2. Reprezentacja w zakresie zwykłego zarządu Zrzeszenia, w tym nabywanie praw oraz

zaciąganie zobowiązań o wartości do 20.000,00 zł dla swej skuteczności wymaga
jedynie działania Przewodniczącego Zrzeszenia Związków Zawodowych
Energetyków.

3. Organy upoważnione do reprezentowania Zrzeszenia mogą udzielać pełnomocnictw w
tym zakresie innym organom lub osobom.

4. Oświadczenia kierowane do Zrzeszenia mogą być kierowane do rąk Przewodniczącego
lub Wiceprzewodniczącego ds. Organizacyjnych Zarządu Głównego Zrzeszenia

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

Art. 23.

1. Prawo interpretacji zapisów Statutu oraz rozstrzyganie w sprawach statutem nie objętych
posiada Zjazd Zrzeszenia a w okresach pomiędzy Zjazdami Zarząd Główny Zrzeszenia.

2. Decyzję o zmianach w Statucie, o rozwiązaniu lub przekształceniu Zrzeszenia podejmuje
Zjazd Delegatów, na następujących zasadach:
a) w pierwszym terminie decyzje zapadają większością kwalifikowaną 2/3 głosów przy
obecności co najmniej 50% + 1 Delegatów uczestniczących w Zjeździe.



b) w drugim ternunie decyzje zapadają większością kwalifikowaną 2/3 głosóws, fi ,~
Delegatów uczestniczących w obradach. --, f,,' ""l, :' ..

Art. 24.

1. Decyzję w sprawie sposobu likwidacji oraz przeznaczeniu majątku Zrzeszenia podejmuje
Zjazd Zrzeszenia.

2. Czynności związanych z likwidacją Zrzeszenia dokonuje Komisja Likwidacyjna
powołana przez Zjazd Delegatów.

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Wgłosowaniu wzięło udział ... t~.Delegatów
Za przyjęciem uchwały oddano .Jł Głosów
Przeciw uchwale zagłosowało :'f! Delegatów
Od głosu wstrzymało się ..... 0. Delegatów
W zwiqzku z powyższym Przewodniczqcy/a Komisji Uchwal i Wniosków stwierdza, że uchwala
została podjęta.

Podpisy Komisji Uchwal i Wniosków:

1 .

C~·~~4 ~ .'; >~ Protokolant


