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Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Nazwa Związku
1.

2.

Niniejszy statut (zwany dalej „Statutem”) określa cele i zasady działania oraz strukturę
organizacyjną Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Służb Ruchu Lotniczego,
zwanego dalej „Związkiem”.
Związek jest dobrowolną, samorządną i niezależną organizacją powołaną do
reprezentowania, ochrony praw oraz interesów zawodowych i socjalnych swoich
członków.
§2
Siedziba Związku

Siedzibą Związku jest m.st. Warszawa.
§3
Terytorialny zakres działania Związku
1.
2.

Związek działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla realizacji swoich celów statutowych Związek może prowadzić działalność, także
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§4
Osobowość prawna

Związek ma osobowość prawną i działa poprzez organy statutowe.
§5
Podstawy działalności
Związek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu.
§6
Niezależność Związku
Związek jest samorządny, samodzielny i niezależny w swej działalności od administracji
rządowej, samorządu terytorialnego i innych organizacji.
§7
Przystępowanie do federacji i organizacji międzyzwiązkowych
Związek może tworzyć lub przystępować do regionalnych lub ogólnokrajowych lub
międzynarodowych federacji i organizacji międzyzwiązkowych.
§8
Podmiotowy zakres działania
1.

2.

Związek zrzesza pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Polskiej
Agencji Żeglugi Powietrznej (zwanej dalej „PAŻP”), którzy zgłosili chęć przystąpienia
i zostali przyjęci w poczet członków, zgodnie z postanowieniami Statutu, niezależnie od
podstawy nawiązania stosunku pracy i zajmowanego stanowiska czy pełnionej funkcji
w PAŻP.
Członkami Związku mogą być również byli pracownicy PAŻP:
a)
emeryci i renciści w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach, a także
b)
osoby bezrobotne w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia.
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§9
Działalność gospodarcza
Dla realizacji swoich celów statutowych Związek może zatrudniać pracowników oraz
prowadzić działalność gospodarczą.

Rozdział II
Cele i zadania Związku
§ 10
Cele Związku
Celami Związku są:
1.
reprezentacja i obrona godności swoich członków,
2.
obrona interesów zawodowych, materialnych i socjalnych członków Związku,
3.
obrona praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, statusu
materialnego, bezpieczeństwa i higieny pracy,
4.
prezentowanie stanowiska wobec pracodawcy, samorządu terytorialnego i innych
organizacji,
5.
realizacja innych zadań wynikających z przepisów o związkach zawodowych,
6.
rozwiązywanie sporów zbiorowych z prawa pracy i ratyfikowanych konwencji
Międzynarodowej Organizacji Pracy.
§ 11
Zadania Związku
Do zadań Związku należy:
1.
zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie
unormowanym przepisami prawa pracy,
2.
zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw
członków Związku,
3.
uzgadnianie z pracodawcą zmian regulaminu zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych, zasad wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zasad
przyznawania członkom Związku świadczeń z funduszu socjalnego, zasad
gospodarowania funduszem wynagrodzeń i związanej z nim polityki placowej
w zakładzie pracy, ustaleń i zmian systemu wynagradzania oraz związanych z nim
regulaminów: wynagradzania, premiowania, nagradzania i awansowania, sprawowanie
kontroli nad realizacją polityki płacowej i socjalnej uzgodnionej z pracodawcą,
4.
uzgadnianie z pracodawcą regulaminu pracy, zakresu obowiązków pracowników
i rozkładu czasu pracy, a nadto planu urlopów, okresów rozliczeniowych oraz wykazu
prac wskazanego w art. 151 (7) § 4 kodeksu pracy, a to wszystko na zasadach
określonych w przepisach prawa pracy,
5.
współdziałanie z Państwową Inspekcją Pracy oraz innymi organizacjami
pracowniczymi w zakresie społecznej inspekcji pracy,
6.
sprawowanie społecznej kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy oraz
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez zakład pracy,
7.
opiniowanie corocznych planów rzeczowo-finansowych zakładu pracy oraz ich
wykonania,
8.
współpraca z pracodawcą w zakresie opracowania wewnątrzzakładowych aktów prawa
pracy dotyczących wykonywania pracy operacyjnej i zmian ww. aktów,
9.
współpraca z pracodawcą w zakresie organizacji stanowisk pracy,
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10.

11.

prowadzenie rokowań zbiorowych oraz zawierania układów zbiorowych pracy a także
innych porozumień przewidzianych przepisami prawa pracy, a to na zasadach
określonych w przepisach prawa pracy,
realizacja innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa pracy, w tym
z przepisów o związkach zawodowych.
§ 12
Formy realizacji zadań

Do osiągnięcia powyższych celów Związek dąży poprzez:
1.
współdziałanie z administracją rządową, samorządową, pracodawcą oraz
organizacjami zawodowymi, społecznymi i politycznymi,
2.
opiniowanie projektów wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy dotyczących praw
i interesów pracowniczych,
3.
współdziałanie ze służbami BHP oraz Państwową Inspekcją Pracy,
4.
zawieranie, zmiana i rozwiązywanie układów zbiorowych pracy oraz innych
porozumień z PAŻP,
5.
rozwiązywanie powstałych sporów z pracodawcą, administracją samorządową
i rządową na zasadach określonych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,
6.
współdziałanie z innymi organizacjami związkowymi w zakładzie pracy, regionie, kraju
i zagranicą,
7.
prowadzenie działalności gospodarczej,
8.
tworzenie funduszy celowych, na które mogą składać się składki członkowskie,
darowizny, zapisy, dotacje, dochody z majątku Związku, dochody z działalności
gospodarczej,
9.
udzielanie pomocy prawnej i podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących
działalności Związku.
§ 13
Pracownicy niezrzeszeni
Związek może podjąć się obrony indywidualnych praw pracownika niezrzeszonego
w Związku, jeżeli pracownik zwróci się o taką pomoc. Decyzję w powyższej sprawie
podejmuje Zarząd Związku. Uchwała podejmowana jest jednomyślnie.

Rozdział III
Prawa i obowiązki członków Związku
§ 14
Nabycie członkostwa i zawieszenie członkostwa
1.

2.

3.

Członkostwo nabywa się z chwilą podjęcia przez Zarząd Związku uchwały o przyjęciu
w poczet członków, po uprzednim złożeniu pisemnej deklaracji. Uchwała o przyjęciu
w poczet członków podejmowana jest jednomyślnie.
Negatywna decyzja Zarządu Związku w sprawie przyjęcia w poczet członków Związku
nie może być spowodowana względami religijnymi, rasowymi, politycznymi ani
przynależnością kandydata do partii politycznej, organizacji społecznej lub zawodowej
czy innego związku zawodowego.
Na czas pełnienia funkcji kierowniczych w PAŻP trwających dłużej niż 30 kolejnych dni,
członkostwo w Związku może zostać zawieszone. W trakcie zawieszenia członkostwa,
członkowi Związku nie przysługuje w szczególności prawo dostępu do informacji
o działalności Związku, prawo do uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków Związku,
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czynne i bierne prawo wyborcze do organów Związku. Zawieszenie członkostwa
następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Związku.
§ 15
Ustanie członkostwa
Członkostwo ustaje wskutek:
1.
dobrowolnego wystąpienia na mocy pisemnego oświadczenia woli członka Związku
skierowanego do Zarządu Związku,
2.
skreślenia z listy członków na skutek niepłacenia składek członkowskich poprzez okres
trzech miesięcy (na podstawie podjętej uchwały przez Zarząd Związku, od której
przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Związku w terminie jednego
miesiąca od daty doręczenia uchwały; uchwała Walnego Zebrania Członków jest
ostateczna),
3.
pozbawienia członkostwa (wykluczenia ze Związku) za nieprzestrzeganie Statutu i/lub
uchwał organów Związku, lub za działania lub zaniechania na szkodę Związku (na
mocy uchwały Zarządu Związku, od której przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania
Członków Związku w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia uchwały; uchwała
Walnego Zebrania Członków jest ostateczna),
4.
śmierci.
§ 16
Prawa członków
Członek ma prawo:
1.
być informowanym o działalności Związku, z zastrzeżeniem postanowień § 14 ust. 3
powyżej,
2.
uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków Związku, z zastrzeżeniem postanowień
§ 14 ust. 3 powyżej,
3.
wybierać i być wybieranym do wszystkich organów Związku, z zastrzeżeniem
postanowień § 14 ust. 3 powyżej,
4.
oceniać działalność Związku,
5.
występować z wnioskami i postulatami do organów Związku,
6.
korzystać z pomocy organów Związku w ochronie swych praw i interesów
pracowniczych.
§ 17
Obowiązki członków
Członek Związku obowiązany jest:
1.
brać udział w pracach Związku,
2.
przestrzegać Statutu i uchwał organów Związku,
3.
nie podejmować działań i/lub zapobiegać zaniechaniom na szkodę Związku,
4.
solidarnie udzielać pomocy innym członkom Związku,
5.
regularnie opłacać składki członkowskie,
6.
dbać o dobre imię Związku.
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Rozdział IV
Organy Związku
§ 18
Organy Związku
1.

2.

Organami Związku są:
a)
Walne Zebranie Członków Związku,
b)
Zarząd Związku,
c)
Komisja Rewizyjna.
Kadencja Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata.
§ 19
Sposób podejmowania uchwał

1.

2.
3.

O ile postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich
organów Związku zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
1/2 ogółu członków tych organów. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos
przewodniczącego organu.
Obrady organów Związku są protokołowane.
Wszystkie organy Związku zobowiązane są do składania członkom Związku wyjaśnień
i sprawozdań ze swej działalności w trybie określonym przez Walne Zebranie
Członków Związku.
§ 20
Zasady wyboru członków organów Związku

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Członkowie wchodzący w skład Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej, a w sytuacji
o której mowa w § 23 ust. 9 poniżej także delegaci uprawnieni do udziału w Walnym
Zebraniu Członków Związku pochodzą z wyboru.
Wybory odbywają się w oparciu o następujące zasady:
a)
nie ogranicza się liczby kandydatów,
b)
głosuje się na poszczególnych kandydatów,
c)
głosowania są tajne.
Kandydatów na członków Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej zgłaszać można przed
Walnym Zebraniem Członków Związku oraz w ciągu pierwszych 5 minut po
rozpoczęciu każdego z tych zebrań. Prawo zgłoszenia kandydata przysługuje każdemu
Członkowi Związku. Zgłoszenia kandydata można dokonać: w formie pisemnej,
w formie mailowej na adres poczty elektronicznej do korespondencji związkowej lub
ustnie do protokołu.
Po upływie 5 minut od rozpoczęcia zebrań, o których mowa w ust. 3 powyżej zamyka
się listę kandydatów i sporządza się karty do głosowania. Nazwiska zgłoszonych
kandydatów umieszcza się na kartach do głosowania w kolejności alfabetycznej,
poprzedzając imię i nazwisko każdego z kandydatów kratką służącą do wskazania
oddanego głosu.
Przewodniczący, w przypadku stwierdzenia, że na liście kandydatów nie znajduje się
nazwisko osoby będącej informatorem służby informacji powietrznej lub kontrolerem
ruchu lotniczego co uniemożliwiałoby dokonanie wyboru zgodnie z § 26 ust. 3 i § 27
poniżej, wskazuje dodatkowych kandydatów według uznania.
Przewodniczący sporządza listę uprawnionych do głosowania obecnych na zebraniu.
Na liście uprawnionych do głosowania potwierdza się otrzymanie karty do głosowania.
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7.

8.

9.

10.

Wyboru dokonuje się poprzez zakreślenie w kratce lub kratkach przy nazwisku lub
nazwiskach kandydatów znaków „x” w liczbie nie większej niż liczba mandatów, która
ma zostać obsadzona w głosowaniu – z uwzględnieniem § 26 ust. 1 i § 27 poniżej.
Oddany głos uznaje się za nieważny w przypadku zaznaczenia znaków „x” w liczbie
większej niż liczba mandatów, która ma zostać obsadzona w głosowaniu. Pusta karta
do głosowania bez zaznaczenia znaku „x” oznacza nieoddanie głosu.
Po zakończeniu głosowania i zliczeniu głosów, podaje się wynik głosowania
i sporządza protokół, w którym podaje się:
liczbę uprawnionych do głosowania,
liczbę głosów oddanych,
liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,
osoby wybrane,
inne istotne informacje dotyczące przebiegu wyborów.
Protokół podpisuje Przewodniczący.
Z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej, Członkami Zarządu Związku, Członkami Komisji
Rewizyjnej zostają kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów. Jeżeli dwie
lub więcej osób otrzymają taką samą liczbę głosów, w sposób uniemożliwiający
wskazanie liczby członków zgodnie z § 26 ust. 1 i § 27 poniżej, przeprowadza się
głosowanie ponowne, w którym wyboru dokonuje się spośród kandydatów z taką samą
liczbą głosów, wyłonionych w poprzednim głosowaniu. Głosowania ponownego nie
przeprowadza się, jeżeli jedna z osób, która otrzymała taką samą liczbę głosów jest
wymaganym w składzie organu kontrolerem ruchu lotniczego lub informatorem służby
informacji powietrznej.
Jeżeli wśród osób, które uzyskały największą liczbę głosów w przypadku Zarządu
Związku oraz Komisji Rewizyjnej – nie ma co najmniej jednego Członka Związku
będącego informatorem służby informacji powietrznej i co najmniej jednego Członka
Związku będącego kontrolerem ruchu lotniczego zamiast odpowiedniej liczby ostatnich
osób, mandat otrzymują osoby z kolejno największą liczbą głosów, które są
odpowiednio informatorem służby informacji powietrznej lub kontrolerem ruchu
lotniczego. Jeżeli rozdział mandatów w sposób opisany w niniejszym ustępie okaże się
niemożliwy, przeprowadza się głosowanie ponowne.
§ 21
Sposób odwoływania członków organów Związku

1.

2.

Walne Zebranie Członków Związku może odwoływać członków Zarządu Związku
i Komisji Rewizyjnej z zajmowanych funkcji przed upływem kadencji w przypadku
niewypełniania
obowiązków,
umyślnego
naruszania
postanowień
Statutu
i nierealizowania uchwał organów Związku.
Odwołanie członka organów, o których mowa powyżej, z zajmowanej funkcji odbywa
się w głosowaniu tajnym.
§ 22
Wygaśnięcie mandatu

Mandat członka organów Związku wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
a)
ustania członkostwa,
b)
zawieszenia członkostwa, zgodnie z postanowieniami § 14 ust. 3 powyżej,
c)
rezygnacji z mandatu,
d)
odwołania w trybie określonym w § 21 Statutu.
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§ 23
Walne Zebranie Członków Związku
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

Najwyższym organem Związku jest Walne Zebranie Członków Związku.
Walne Zebranie Członków Związku może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków Związku zwołuje Zarząd Związku.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się co najmniej raz na dwa lata.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się z inicjatywy Zarządu Związku, na
pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/4 ogólnej liczby
członków Związku. Zarząd Związku zobowiązany jest do wyznaczenia terminu
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Związku nie później niż w ciągu 7 dni
od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Związku o zwołaniu Nadzwyczajnego Zebrania
Członków lub od dnia zgłoszenia wniosku przez Komisję Rewizyjną lub członków
Związku. Uchwała Zarządu Związku lub wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania
Członków powinien zawierać wskazanie proponowanego porządku obrad.
Zarząd Związku powiadamia członków Związku o terminie, regulaminie i porządku
obrad Walnego Zebrania Członków Związku co najmniej na 7 dni przed ustaloną datą
Zebrania.
Z zastrzeżeniem postanowień § 14 ust. 3 powyżej oraz postanowień ust. 9 poniżej,
w Walnym Zebraniu Członków Związku uczestniczą wszyscy członkowie Związku.
Przez organ PAŻP należy rozumieć oddział terenowy PAŻP utworzony przez PAŻP
zgodnie z postanowieniami art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 roku o Polskiej
Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. U. 2006, Nr 249, poz. 1829 z późn. zmianami) —
organ PAŻP zapewniający służby ruchu lotniczego (TWR – wieża, APP – zbliżanie, FIS
– informacja powietrzna) zatrudniający osoby określone w § 8 ust. 1 powyżej.
W przypadku, gdy liczba członków Związku uprawnionych do udziału w Walnym
Zebraniu Członków Związku przekracza 50 osób, Walne Zebranie Członków Związku
stanowią delegaci wybrani każdorazowo na zebraniach w poszczególnych organach
PAŻP zwołanych przez Zarząd Związku co najmniej na 7 dni przed ustaloną datą
takiego zebrania, jednakże w takim terminie, by możliwe było zachowanie terminu,
o którym mowa w ust. 6 powyżej. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym
niniejszego ustępu, każde zebranie członków Związku w poszczególnych organach
PAŻP wybiera delegatów uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu Członków
Związku w sposób określony w § 24 poniżej. Każdy organ PAŻP ma prawo wyboru
następującej liczby delegatów do uczestnictwa w Walnym Zebraniu:
a)
jeśli liczba Członków Związku w danym organie PAŻP nie przekracza 20 –
jednego delegata;
b)
jeśli liczba Członków Związku w danym organie PAŻP wynosi od 21 do 50 —
dwóch delegatów:
c)
jeśli liczba Członków Związku w danym organie PAŻP wynosi co najmniej 51 –
trzech delegatów.
Organy PAŻP mogą zdecydować o wspólnym wyborze delegatów na Walne Zebranie
Członków Związku. W takim przypadku, liczba delegatów jest ustalana na podstawie
łącznej liczby członków Związku w tych organach PAŻP. Decyzję o wspólnym wyborze
delegatów na Walne Zebranie Członków Związku podejmują w formie uchwały
zebrania ww. organów PAŻP.
Delegat wybrany w sposób określony § 24 poniżej, na zebraniu danego organu PAŻP
przedkłada przed rozpoczęciem obrad Walnego Zebrania Członków Związku wyciąg
z uchwały zebrania dotyczącej wyboru jego osoby jako delegata danego organu PAŻP
na obrady Walnego Zebrania Członków Związku. Wyciąg, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym załącza się do protokołu obrad Walnego Zebrania Członków Związku.
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11.
12.

13.

14.

15.

Obradami Walnego Zebrania Członków Związku kieruje jego przewodniczący
wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
Walne Zebranie Członków Związku jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli zostało
prawidłowo zwołane oraz jeżeli bierze w nim udział nie mniej niż 1/2 ogólnej liczby
członków Związku lub, w przypadku, o którym mowa w ust. 9 powyżej, nie mniej niż
1/2 ogólnej liczby delegatów uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu Członków
Związku. W przypadku stwierdzenia, iż na Walnym Zebraniu Członków Związku
obecnych jest mniej niż 1/2 ogólnej liczby członków Związku lub w przypadku, o którym
mowa w ust. 9 powyżej, mniej niż 1/2 ogólnej liczby delegatów uprawnionych do
udziału w Walnym Zebraniu Członków Związku, zwołuje się Walne Zebranie Członków
Związku w drugim terminie, nie wcześniej niż w 15 minut po pierwszym Zebraniu, co
należy zaznaczyć w zawiadomieniu. W tym przypadku Walne Zebranie Członków
Związku jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli bierze w nim udział co najmniej
1/4 ogólnej liczby członków Związku lub, w przypadku, o którym mowa w ust. 9
powyżej, co najmniej 1/4 ogólnej liczby delegatów uprawnionych do udziału w Walnym
Zebraniu Członków Związku.
W przypadku stwierdzenia, iż na zwołanym w drugim terminie, zgodnie
z postanowieniami ust. 10 powyżej, Walnym Zebraniu Członków Związku, obecnych
jest mniej niż 1/4 liczby ogólnej członków Związku, lub w przypadku, o którym mowa
w ust. 9 powyżej, mniej niż 1/4 ogólnej liczby delegatów uprawnionych do udziału
w Walnym Zebraniu Członków Związku, odwołuje się Walne Zebranie Członków
Związku zwołane w drugim terminie i wyznacza się kolejny termin Walnego Zebrania
Członków Związku w okresie nie krótszym niż 2 tygodnie. Zwołane w ten sposób
Walne Zebranie Członków Związku jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli bierze
w nim udział nie mniej niż 1/8 ogólnej liczby członków Związku lub, w przypadku,
o którym mowa w ust. 9 powyżej, nie mniej niż 1/8 ogólnej liczby delegatów
uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu Członków Związku.
Dopuszcza się reprezentację i głosowanie na Walnych Zebraniach Członków Związku
poprzez pełnomocnika. Pełnomocnik może reprezentować wyłącznie jedną osobę.
Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie (nie jest wymagane notarialne
poświadczenie podpisu), według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego
Statutu. Pełnomocnictwo powinno zostać przedstawione przed rozpoczęciem Walnego
Zebrania Członków Związku, na które zostało ono udzielone. Przyjmowane będą
wyłącznie prawidłowo wypełnione i podpisane pełnomocnictwa. Członek Zarządu
Związku nie może być pełnomocnikiem na Walnym Zebraniu Członków Związku.
W Walnym Zebraniu Członków Związku mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym
osoby, o których mowa w § 26 ust. 11 Statutu, a w przypadku, o którym mowa w ust. 8
powyżej, także członkowie Związku nie będący delegatami, o których mowa w ust. 8
powyżej.
§ 24
Zebranie członków organu PAŻP, zasady wyboru delegatów

1.

2.

3.

W zebraniu członków danego organu PAŻP mogą uczestniczyć wszyscy Członkowie
Związku zatrudnieni w danym organie PAŻP. Postanowienia § 23 ust. 11-15 powyżej
stosuje się odpowiednio.
Delegaci uprawnieni do udziału w Walnym Zebraniu Członków Związku są wybierani
w danym organie PAŻP spośród Członków Związku zatrudnionych w danym organie
PAŻP, na zasadach określonych poniżej.
Do wyborów delegatów stosuje się odpowiednio § 20 ust. 2, 4 oraz 6-9.
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4.

5.

6.

7.

Kandydatów na delegatów zgłaszać można przed zebraniem organu PAŻP, w sytuacji
o której mowa w § 23 ust. 9 oraz w ciągu pierwszych 5 minut po rozpoczęciu zebrania.
Prawo zgłoszenia kandydata przysługuje każdemu Członkowi Związku. Zgłoszenia
kandydata można dokonać: w formie pisemnej, w formie mailowej na adres poczty
elektronicznej do korespondencji związkowej lub ustnie do protokołu.
Przewodniczący, w przypadku stwierdzenia, że na liście kandydatów nie znajduje się
nazwisko osoby będącej informatorem służby informacji powietrznej lub kontrolerem
ruchu lotniczego w sposób uniemożliwiający dokonanie wyboru zgodnie z ust. 7
poniżej, wskazuje dodatkowych kandydatów według uznania.
Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, delegatami uprawnionymi do udziału w Walnym
Zebraniu Członków Związku zostają kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę
głosów. Jeżeli dwie lub więcej osób otrzymają taką samą liczbę głosów, w sposób
uniemożliwiający wskazanie liczby delegatów zgodnie z § 23 ust. 9, przeprowadza się
głosowanie ponowne, w którym wyboru dokonuje się spośród kandydatów z taką samą
liczbą głosów, wyłonionych w poprzednim głosowaniu. Głosowania ponownego nie
przeprowadza się, jeżeli jedna z osób, która otrzymała taką samą liczbę głosów jest
wymaganym wśród delegatów kontrolerem ruchu lotniczego lub informatorem służby
informacji powietrznej.
Jeżeli wśród osób, które uzyskały największą liczbę głosów nie ma przynajmniej
jednego Członka Związku będącego kontrolerem ruchu lotniczego lub informatorem
służby informacji powietrznej, zamiast ostatniej z tych osób mandat otrzymuje osoba
z kolejno największą liczbą głosów, która jest kontrolerem ruchu lotniczego lub
informatorem służby informacji powietrznej. Jeżeli rozdział mandatów w sposób
opisany w niniejszym ustępie okaże się niemożliwy, przeprowadza się głosowanie
ponowne.
§ 25
Kompetencje Walnego Zebrania Członków Związku

Walne Zebranie Członków Związku:
1.
Uchwala regulamin obrad Walnego Zebrania Członków Związku,
2.
Uchwala regulamin działania Zarządu Związku,
3.
Uchwala regulamin działania Komisji Rewizyjnej,
4.
Uchwala skład osobowy oraz regulamin organu doradczego, o którym mowa w § 26
ust. 11 Statutu,
5.
Ustala program działania Związku,
6.
Ustala liczebność Zarządu Związku oraz Komisji Rewizyjnej,
7.
Wybiera i odwołuje członków Zarządu Związku oraz członków Komisji Rewizyjnej,
8.
Zatwierdza budżet Związku,
9.
Uchwala ordynację wyborczą do organów Związku,
10. Rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu Związku oraz Komisji Rewizyjnej,
11. Na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela lub odmawia udzielenia członkom Zarządu
Związku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres kadencji,
12. Podejmuje uchwały na skutek odwołania od uchwały Zarządu Związku w przedmiocie
skreślenia z listy członków Związku lub pozbawienia członkostwa w Związku,
13. Uchwala zmiany w Statucie,
14. Decyduje o rozwiązaniu Związku i przekazaniu majątku Związku,
15. Ustala wysokość i sposób pobierania składek członkowskich.
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§ 26
Zarząd Związku
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Zarząd Związku składa się z Członków Związku wybranych przez Walne Zebranie
Członków Związku w liczbie określonej przez to Zebranie nie mniejszej niż 4 i nie
większej niż 7 osób.
W skład Zarządu wchodzą co najmniej: przewodniczący, dwóch wiceprzewodniczących
i skarbnik.
Do Zarządu wybrany zostaje co najmniej jeden Członek Związku będący informatorem
służby informacji powietrznej i co najmniej jeden Członek Związku będący kontrolerem
ruchu lotniczego. Zarząd Związku wybiera spośród siebie:
a)
przewodniczącego,
b)
jednego wiceprzewodniczącego będącego informatorem służby informacji
powietrznej,
c)
jednego wiceprzewodniczącego będącego kontrolerem ruchu lotniczego,
d)
skarbnika,
W przypadku wygaśnięcia w trakcie kadencji Zarządu Związku mandatu jednego
z członków Zarządu, Zarząd wybiera spośród siebie nowego przewodniczącego lub
odpowiedniego wiceprzewodniczącego Zarządu, który pełni tę funkcję do czasu
najbliższego Walnego Zebrania Członków Związku.
W przypadku, gdy w okresie kadencji Zarządu Związku wygasną mandaty:
a)
więcej niż połowie członków Zarządu Związku, lub,
b)
wiceprzewodniczącemu Zarządu Związku będącemu informatorem służby
informacji powietrznej lub kontrolerem ruchu lotniczego w przypadku gdy
w składzie Zarządu Związku brak odpowiedniego niefunkcyjnego informatora
służby informacji powietrznej lub kontrolera ruchu lotniczego,
powinno zostać zwołane niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 tygodni od dnia
wygaśnięcia mandatów ww. członków Zarządu Związku, Nadzwyczajne Walne
Zebranie Członków Związku, celem dokonania wyborów uzupełniających Członków
Zarządu Związku. Członkowie wybrani w wyborach uzupełniających pełnią funkcję do
czasu upływu bieżącej kadencji Zarządu Związku.
W przypadku, gdy w okresie kadencji Zarządu Związku wygasną mandaty wszystkim
członkom Zarządu Związku, powinno zostać zwołane niezwłocznie, nie później niż
w terminie 3 tygodni od dnia wygaśnięcia mandatów wszystkich członków Zarządu
Związku, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Związku, celem dokonania
wyborów członków Zarządu Związku na nową kadencję.
W przypadku, gdy Zarząd nie może podejmować uchwał z uwagi na sytuację
wskazaną w ust. 5 powyżej, lub w przypadku braku Zarządu, z uwagi na sytuację
opisaną w ust. 6 powyżej, przewodniczący Komisji rewizyjnej pełni obowiązki
przewodniczącego Zarządu Związku do czasu ukonstytuowania się nowego Zarządu,
a w szczególności jest uprawniony do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Członków Związku.
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8.

9.
10.

11.

Do zadań Zarządu Związku należy:
a)
kierowanie działalnością bieżącą Związku,
b)
realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków Związku,
c)
podejmowanie pozytywnej lub negatywnej decyzji w sprawie przyjęcia do
Związku nowego członka,
d)
współdziałanie z pracodawcą we wszystkich sprawach dotyczących warunków
pracy członków Związku,
e)
zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach wynikających ze stosunku
pracy dotyczących członków Związku i podejmowanie interwencji w koniecznym
zakresie,
f)
uzgadnianie z kierownictwem zakładu pracy zasady gospodarowania funduszem
socjalnym oraz wynagrodzeń i nadzorowanie sposobu ich realizacji,
g)
uzgadnianie z kierownictwem zakładu pracy regulaminów: zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych, pracy, wynagradzania, premiowania,
nagradzania, awansowania oraz wszelkich zmian w tym zakresie,
h)
współdziałanie z kierownictwem zakładu pracy przy ustalaniu rozkładu czasu
pracy, okresów rozliczeniowych, wykazu prac, planów urlopów, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa pracy,
i)
zwoływanie Walnego Zebrania Członków Związku, z podaniem do wiadomości
Członków Związku terminu i porządku obrad,
j)
zwoływanie zebrań w organach PAŻP celem wyboru delegatów,
k)
organizowanie działań prawnych i akcji protestacyjnych dla popierania
postulatów związkowych w przypadku sporów zbiorowych,
l)
dokonywanie bieżącej wykładni postanowień statutu i uchwał Walnego Zebrania
Członków Związku,
m) współpraca ze związkami zawodowymi na terenie zakładu pracy oraz
z regionalnymi i ogólnokrajowymi organizacjami i federacjami związkowymi.
Do reprezentowania Związku upoważniony jest przewodniczący Zarządu Związku lub
upoważniona przez niego osoba będąca członkiem Zarządu Związku.
Zarząd zbiera się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
Obrady Zarządu mogą się odbyć w formie konferencji za pomocą środków
porozumiewania się na odległość pod warunkiem, że przed ani w trakcie obrad żaden
z członków Zarządu nie zgłosi sprzeciwu wobec takiej formy, ani nie utraci możliwości
czynnego udziału w obradach z przyczyn technicznych, którego to czynnego
uczestnictwa nie będzie można przywrócić w przedziale czasowym wyznaczonym na
przeprowadzenie obrad.
Przy Zarządzie Związku działa organ doradczy powoływany w drodze uchwały przez
Walne Zebranie Członków Związku, określającej skład osobowy organu doradczego.
Organ doradczy działa na warunkach i zasadach określonych w regulaminie organu
doradczego ustalanym przez Walne Zebranie Członków Związku w uchwale
powołującej organ doradczy. Członkowie organu doradczego są uprawnieni do
uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Związku.
§ 27
Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna Związku składa się z od 3 do 5 Członków Związku wybranych przez
Walne Zebranie Członków Związku przy czym wybrany zostaje co najmniej jeden Członek
Związku będący informatorem służby informacji powietrznej i co najmniej jeden Członek
Związku będący kontrolerem ruchu lotniczego.
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§ 28
Struktura i zadania Komisji Rewizyjnej
1.
2.
3.
4.

5.

Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Związku.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej powinny odbywać się co najmniej raz na 6 miesięcy.
Do zadań Komisji należy:
a)
kontrolowanie działalności Zarządu.
b)
kontrolowanie realizacji uchwał wszystkich organów Związku oraz gospodarki
finansowej i majątkowej Związku,
c)
przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Związku sprawozdań ze swej
działalności,
d)
przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Związku wniosku o udzielenie
absolutorium ustępującemu Zarządowi.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu Zarządu, Komisja Rewizyjna
może:
a)
wydawać zarządzenia naprawcze, które są obowiązujące dla Zarządu Związku,
b)
wystąpić do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Związku,
c)
wystąpić z wnioskiem do Walnego Zebrania Członków Związku lub
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Związku o odwołanie całego
Zarządu Związku lub poszczególnych jego członków.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 29
Majątek Związku
1.

2.

3.
4.

Na majątek Związku składają się:
1)
składki członkowskie,
2)
darowizny,
3)
dochody z majątku Związku,
4)
dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Związek.
Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Związku uprawnieni są:
przewodniczący Zarządu Związku (lub upoważniony przez niego członek Zarządu)
i skarbnik.
Skuteczne złożenie oświadczenia woli, w zakresie, o którym mowa w ust. 2 powyżej,
wymaga łącznego działania dwóch osób, w tym skarbnika.
W sprawach przekraczających zwykły zarząd majątkiem Związku, a zwłaszcza
w sprawach nabywania, zbywania i przekazywania trwałych środków majątkowych
wymagana jest uchwała Walnego Zebrania Członków Związku.
§ 30
Składki członkowskie

1.
2.

Wysokość indywidualnej składki członkowskiej uchwala Walne Zebranie Członków
Związku.
Składki członkowskie nie podlegają zwrotowi.
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§ 31
Zmiany Statutu
1.

2.

Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków Związku podjętej
bezwzględną większością głosów, Postanowienia § 23 ust. 11 i 12 powyżej stosuje się
odpowiednio.
W przypadku zamierzonej zmiany Statutu, w treści zawiadomienia, o którym mowa
w § 23 ust. 6 powyżej, należy wskazać treść proponowanych zmian.
§ 32
Rozwiązanie Związku

1.

2.

Uchwałę o rozwiązaniu Związku podejmuje Walne Zebranie Członków Związku
większością 3/4 głosów, przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do
głosowania.
W przypadku likwidacji Związku:
a)
czynności likwidacyjnych dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez
ostatnie Walne Zebranie Członków Związku,
b)
cały majątek Związku Zawodowego zostaje przekazany zgodnie z decyzją
podjętą przez ostatnie Walne Zebranie Członków Związku,
c)
z przeprowadzonych czynności Komisja Likwidacyjna składa sprawozdanie we
właściwym sądzie rejestrowym.
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Załącznik 1 do Statutu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Służb Ruchu
Lotniczego
Pełnomocnictwo
Ja,

niżej

podpisany / a

________________

upoważniam

niniejszym

Pana / Panią

………………………. legitymującego / cą się dowodem osobistym o serii i numerze:
…………….., do reprezentowania mnie i głosowania w moim imieniu podczas obrad
Walnego Zebrania Członków Związku Zawodowego …………………. w dn. ……….………….
w ………………………..
_______________
Miejscowość i data

___________________________
Podpis mocodawcy

Oświadczam, iż przyjmuję pełnomocnictwo oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych udostępnionych Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Służb Ruchu
Lotniczego __________.z siedzibą:________________ pod adresem: ____________ dla
celów uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków ww. Związku oraz sporządzenia
dokumentacji z takiego uczestnictwa. Oświadczam, iż zostałem poinformowany o prawie
dostępu do moich danych osobowych i ich poprawiania. Zostałem poinformowany o prawie
do wycofania zgody i mam świadomość braku możliwości wykonania czynności
pełnomocnika w sytuacji takiego wycofania.

Data i podpis pełnomocnika
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