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S T A T U T

ZWIĄZKU ZAWODOWEGO MASZYNISTÓW PKP
w    JAWORZNIE – SZCZAKOWEJ

ROZDZIAŁ I 
                                                      

Nazwa , Siedziba i Teren Działania ZZMK

§  1

1. Nazwa związku brzmi: Związek Zawodowy Maszynistów PKP w Jaworznie –Szczakowej
    Związek posługuje się skrótem ZZMK.
2. Związek jest międzyzakładową organizacją związkową i działa na zasadach określonych
    w  Art. 34 i 34¹ ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 roku .

§  2

Siedzibą związku jest Jaworzno – Szczakowa .
                                                                       

§  3

Terenem działania związku jest obszar zakładów pracy funkcjonujących w spółkach zależnych 
i w strukturach organizacyjnych Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna .

§  4
Związek posiada osobowość prawną .
                                                                      

§  5

Nazwa  związku  oraz  symbole  i  znak  graficzny  stanowią  wyłączną  własność  związku  i  
podlegają ochronie prawnej.

ROZDZIAŁ II
                                                                 

§ 6

Związek  Zawodowy   Maszynistów  PKP  w  Jaworznie  –  Szczakowej  jest  organizacją 
dobrowolną ,  niezależną i  samorządną.  Związek  wyrasta  i  kontynuuje  tradycje  Związków 
Zawodowych Maszynistów, które działały w okresie międzywojennym.
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§ 7

Związek realizuje cele i zadania zawarte w statucie związku zgodnie z obowiązującymi w RP 
prawem .

§  8

Związek  może  współpracować  z  innymi  organizacjami  związkowymi  i  zagranicznymi  na 
zasadach równości i partnerstwa.          

§ 9

1. Związek może zrzeszać się z innymi Związkami Maszynistów w organizacje zakładowe i 
    ogólnopolskie.
2. Dzień 16 września jest obchodzony przez związek jako Europejski Dzień Maszynisty .

ROZDZIAŁ III

CELE I ZADANIA ZWIĄZKU

§ 10

 Celem i zadaniem związku jest obrona praw i interesów członków związku.
 Podniesienie rangi i autorytetu maszynisty i pomocnika maszynisty. 

§ 11

 Związek realizuje swoje zadania w ramach obowiązujących przepisów prawa poprzez :

1. reprezentowanie  swoich członków wobec władz pracodawców, władz administracji  
państwowej, samorządów i innych organizacji ,

2. inicjowanie  i  współdziałanie  w  podejmowaniu  decyzji  w  sprawach  etatowych,  
gospodarczych, płacowych, socjalnych i kulturalnych,

3. uzgadnianie  z  właściwymi  organami  administracji  resortowej  i  przedsiębiorstwa 
wszelkich  aktów  prawnych  normujących  prawa  i  obowiązki  pracowników,  oraz  
warunki pracy i płacy,

4. sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem praw i obowiązków pracowników,

5. zgłaszanie sprzeciwu wobec niezgodnych z prawem decyzji dotyczących pracowników,
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6. udzielanie pomocy prawnej swoim członkom w sprawach wynikłych z wykonywanej  
pracy,

7. nadzorowanie  i  kontrolowanie  sprawiedliwego  podziału  Zakładowego  Funduszu 
Świadczeń Socjalnych,

8. współdziałanie ze służbą zdrowia w celu obrony zdrowia pracowników, emerytów ,  
rencistów i ich rodzin,

9. współdziałanie w tworzeniu odpowiednich warunków do wypoczynku,

10. udzielanie świadczeń materialnych określonych w statucie lub na podstawie uchwał 
władz  związku  oraz  opiniowanie  w  sprawach  udzielania  pożyczek  z  Pracowniczej  
Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej,

11. rozwijanie  działalności  wydawniczej  i  prasowej,  korzystając  jednocześnie  z  innych  
środków masowego przekazu,

12. organizowanie  i  kierowanie  akcjami  protestacyjnymi  w  przypadku  naruszenia  
interesów  pracowniczych  członków  związku  ,  a  w  uzasadnionych  przypadkach  po 
wyczerpaniu  wszystkich  sposobów  może  proklamować  ogólną  formę  protestu  do 
strajku włącznie, zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,

13. organizowanie samopomocy koleżeńskiej – tworzenie Koleżeńskich Kas Samopomocy,

14. tworzenie funduszy celowych,

15. inicjowanie i prowadzenie wymiany doświadczeń z zagranicą,

16. inicjowanie  i  popieranie  działań  na  rzecz  stwarzania  pracownikom  warunków 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

17. kierowanie działalnością Społecznej Inspekcji Pracy,

18. kontrolowanie działalności Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej,

19. prowadzenie działalności gospodarczej , w zakresie świadczenia usług przez ośrodki 
wczasowe , domy wypoczynkowe,

20. dochody z działalności gospodarczej przeznaczone zostaną na cele statutowe .

ROZDZIAŁ IV
CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 12

Związek zrzesza:

1. maszynistów, pomocników maszynistów i maszynistów instruktorów,

2. maszynistów , pomocników maszynistów i maszynistów instruktorów zatrudnionych na  
innych stanowiskach pracy ,

3. emerytów , rencistów i bezrobotnych maszynistów pomocników maszynistów byłych
członków związku ,
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                                                                        § 13

Związek zrzesza również pracowników PKP S. A . innych zawodów niż drużyny trakcyjne .

§ 14

1. Przyjęcie na członka związku odbywa się na podstawie pisemnej deklaracji kandydata 
po wyrażeniu pozytywnej opinii przez Zakładową Radę Maszynistów.

2. Status honorowego członka związku nadaje uchwałą Rada Maszynistów.

3. Członkiem  związku  nie  może  być  pracownik  należący  do  innego  Związku 
Zawodowego. 

4. Członkiem związku pozostaje się na czas:

- odbywania służby wojskowej,
- urlopu bezpłatnego i wychowawczego pod warunkiem opłacania składki .

§ 15

Utrata członkostwa następuje wskutek :

1. Wystąpienia ze związku na podstawie pisemnego oświadczenia,

2. Niepłacenia  składek przez okres 3 m- ce,

3. Wykluczenia ze związku na podstawie uchwały Rady Maszynistów,

4. Zmiany przynależności związkowej ,

5. Zgonu członka związku ,
                                                                      § 16

Członek związku ma prawo :

1. Wybierać i być wybieranym do władz związkowych .
 

2. Zwracać się do władz związkowych o pomoc i obronę swych praw z zakresu pracy ,  
płacy , ubezpieczeń społecznych , oraz świadczeń socjalnych i kulturalnych.

3. Korzystać ze świadczeń statutowych zgodnie z uchwałą Rady Maszynistów.

4. Otrzymywać pomoc finansową w szczególnych przypadkach losowych .

5. Brać  udział  w zebraniach  na których  związek  ma podjąć  uchwałę  dotyczącą jego 
osoby.

6. Odwołanie się od decyzji związku podjętych w stosunku do jego osoby .
7. Być odznaczany i wyróżniany za aktywny udział w pracy związkowej .
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                                                                      § 17
 
Członek związku ma obowiązek :

1. Uczestniczyć w zebraniach i pracach związku.

2. Znać i przestrzegać Statut Związku.

3. Wykonywać uchwały związku .

4. Przyczyniać się do umocnienia i rozwoju związku .

5. Chronić i dbać o mienie związkowe jako wspólne dobro wszystkich członków  związku. 

6. Przestrzegać zasad wzajemnego poszanowania ,  a postępowaniem swym wzbudzać 
szacunek  dla związku.

§ 18

WYRÓŻNIENIA I KARY

1.  Za aktywną działalność członek związku może być wyróżniony :

- listem pochwalnym,
- dyplomem,
- nagrodą pieniężną lub rzeczową 

2.  W  przypadku  naruszenia  przez  członka  postanowień  Statutu  Rada  Maszynistów  może  
podjąć uchwałę o zastosowaniu odpowiednich w stosunku do przewinienia kar statutowych 
którymi są :

- upomnienie
- nagana 
- zawieszenie w prawach członka związku
- wykluczenia ze związku

3. Decyzję o ukaraniu podejmuje się w obecności zainteresowanego członka, a w razie jego  
nieobecności bez uzasadnionej przyczyny decyzję podejmuje się zaocznie.

4.  Od uchwały  o nałożeniu przez  Radę Maszynistów kary,  członkowi związku przysługuje  
prawo do odwołania do ogólnego zebrania członków związku , lub zebrania delegatów w 
ciągu 14 – stu dni licząc od dnia powiadomienia o zastosowaniu kary.     

5.  Członek  władz  związku,  któremu  udowodni  się  dokonanie  nadużycia  z  finansów 
związkowych ma zakaz pełnienia dożywotnio funkcji związkowych.
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ROZDZIAŁ V

WŁADZE ZWIĄZKU I  ICH KOMPETENCJE

§ 19
 
Władzami związku są :

1. Ogólne Zebranie Członków Związku lub Zebranie Delegatów,

2. Rada Maszynistów ,

3. Nadzwyczajne Ogólne Zebranie Członków Związku lub Zebranie Delegatów,

4. Prezydium Rady  Maszynistów,

                                                                        § 20

 Ogólne Zebranie Członków Związku lub Zebranie Delegatów ważne przy obecności ponad
 50% członków lub delegatów jest najwyższą władzą związku która :

1. Wybiera  i  odwołuje  władze  Związku  i  Komisję  Rewizyjną  zgodnie  z  ordynacją  
wyborczą

2. Zatwierdza Ordynację Wyborczą,
3. Dokonuje zmian w Statucie w zgodzie z Ustawą o Związkach Zawodowych,
4. Rozpatruje i ocenia sprawozdania Rady Maszynistów i Komisji Rewizyjnej,
5. Udzielania absolutorium Radzie Maszynistów i Komisji Rewizyjnej,
6. Ustala kierunki działania związku,
7. Ustala wysokość składki ,
8. Zatwierdza regulaminy Rady Maszynistów i Komisji Rewizyjnej,
9. Rozpatruje wnioski i postulaty zgłaszane przez członków związku do nałożonych kar 

statutowych, 
10. Decyzje ogólnego zebrania członków Związku  lub zebrania Delegatów są ostateczne,
11. Podejmuje uchwałę o rozwiązaniu organizacji związkowej kwalifikowaną większością 

2  /  3  ważnie  oddanych  głosów przy  obecności  co  najmniej  połowy  członków  lub  
delegatów,

12. Wszystkie inne uchwały zapadają zwykła większością głosów tj. ponad 50 % ważnych  
oddanych głosów,

     13.  Podejmuje uchwałę o ilości Członków Rady Maszynistów i Komisji Rewizyjnej na       
            okres kadencji ,
     14. Nadzwyczajne Ogólne Zebranie Członków Związku lub Zebranie Delegatów zwołuje  
           Rada  Maszynistów,
      a. na podstawie własnej uchwały przyjętej większością 2/3 ważnie oddanych głosów przy  
          obecności co najmniej połowy członków Rady .
     b.  na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej w przypadku naruszenia statutu lub uchwał  
          związku , w ciągu jednego miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku .
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    c.  Nadzwyczajne Ogólne Zebranie Członków Związku lub Zebranie Delegatów obraduje  
         nad sprawami , dla których zostało zwołane .
  d .   w przypadku , gdy z uwagi na wykonywane przez członków związku obowiązki  
         pracownicze Ogólne Zebranie Członków Związku nie może się odbyć w wyznaczonym  
        terminie lub ogólna liczba członków związku przekroczy 150 osób, Ogólne Zebranie  
        Członków Związku zostaje zastąpione Zebraniem Delegatów , Delegaci na Zebranie  
        Delegatów wybrani są zgodnie z ordynacją wyborczą .    
  

§ 21

RADA MASZYNISTÓW

1. Rada Maszynistów może składać się z 7 do 13 osób.
Przewodniczący Związku ,
Zastępcy Przewodniczącego Związku,
Skarbnik,
Członkowie Rady wybrani w ilości zgodnej z uchwałą zebrania ogólnego lub zebrania 
delegatów,

2 . RADA MASZYNISTÓW

a. działa w oparciu o Statut Związku i uchwały zebrania ogólnego lub zebrania delegatów ,
b. reprezentuje interesy członków związku wobec pracodawcy , organów samorządowych,
    państwowych i resortowych we wszystkich sprawach pracowniczych ,
c. współuczestniczy w podejmowaniu decyzji przez pracodawcę w stosunku do członków
    związku ,
d. dba o właściwe ustalenie Regulaminów Pracy , turnusów i rozkładów jazdy,
e. opracowuje plan budżetowy i dba o właściwą gospodarkę finansową związku ,
f. w przypadku konfliktu pomiędzy związkiem a pracodawcą podejmuje decyzję o 
    formie protestu do strajku włącznie ,
g. ustala należność i wysokość świadczeń statutowych ,
h. zwołuje raz w roku zebranie delegatów ,
i.  podejmuje uchwały o działalności gospodarczej ,
j.  podejmuje decyzje o uzupełnieniu Członków Rady Maszynistów w przypadku
    wygaśnięcia mandatu w okresie trwania kadencji , 
k. podejmuje decyzje jakie jednostki organizacyjne  ( zakłady pracy ) obejmuje swoim 
   działaniem związek ,

                                             ROZDZIAŁ VI
                           KOMISJA REWIZYJNA ZWIĄZKU

                                                                      § 22

Komisja Rewizyjna Związku jest organem kontrolnym.
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi minimum 3 osoby, w tym Przewodniczący.

Do jej obowiązków należy :

1. Kontrola gospodarki finansowej i majątkowej związku ,
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2. Kontrola realizacji uchwał zebrania ogólnego , zebrania delegatów i Rady 
Maszynistów,

3. Badania całokształtu działalności merytorycznej związku ,
4. Opiniowanie preliminarzy budżetowych związku ,
5. Składanie sprawozdań zebraniu ogólnemu lub zebraniu delegatów,

                                                                       § 23
  
Komisja Rewizyjna Związku ma prawo :

1. Zwołać zebranie delegatów w przypadku stwierdzenia łamania postanowień Statutu  
przez Radę Maszynistów,

2. Wnioskować  do  przewodniczącego  o  zwołanie  Rady  Maszynistów  wskazując 
przedmiot obrad ,

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub jego pełnomocnik ma prawo uczestniczyć w 
posiedzeniach Rady Maszynistów z głosem doradczym,

4. Wnioskować w sprawie udzielenia absolutorium ustępującej Radzie Maszynistów lub
Poszczególnym członkom rady .

§ 24
 

W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie wybrani do władz związku .
Zasady wyboru i powołania Komisji Rewizyjnej określa ordynacja wyborcza.
Zasady pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez zebranie ogólne
lub zebranie delegatów .

ROZDZIAŁ VII

TRYB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA ORGANÓW 
ZWIĄZKU

§ 25

Władze   Związku   i   Komisja   Rewizyjna   pochodzą z   wyboru  na  podstawie  Ordynacji  
Wyborczej.
Władze Związku i Komisja Rewizyjna wybierane są na okres I  kadencji . 
Kadencja trwa 4 lata .

§  26

Odwołanie z pełnionych funkcji we władzach związku lub Komisji Rewizyjnej może dokonać 
zebranie ogólne Członków Związku , lub zebranie delegatów .

§ 27

1. Pełnienie funkcji we władzach związku lub Komisji Rewizyjnej nie może być łączone z
    pełnieniem kierowniczego stanowiska u pracodawcy.
2. Pełnienie funkcji Przewodniczącego Związku nie może być łączone z pełnieniem
    kierowniczej funkcji w partiach politycznych.
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ROZDZIAŁ VIII

MAJĄTEK ZWIĄZKU

§ 28

Majątek związku stanowią :

      1.   Wpływy ze składek członkowskich,
2. Dochody z działalności gospodarczej,
3. Darowizny , spadki, dotacje i zapisy notarialne,
4. Nieruchomości , udziały prawne , środki finansowe , papiery wartościowe oraz

majątek po byłych  Związkach Maszynistów Kolejowych,

                                                           § 29 

Majątkiem związku zarządza  Rada Maszynistów .
 

§ 30

Za właściwe  zarządzanie majątkiem związku odpowiedzialność ponoszą :
- Przewodniczący  Związku ,
- Zastępcy Przewodniczącego Związku,
- Skarbnik

§ 31

Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane jest łączne działanie co  
najmniej 2 upoważnionych osób .

Do składania oświadczeń woli maja prawo :         
a) Przewodniczący Związku 
b) Zastępcy Przewodniczącego Związku
c) Skarbnik
d) Inne osoby mające pisemne upoważnienie Rady Maszynistów

§ 32

Działalność finansową związku realizuje się zgodnie z budżetem uchwalonym przez Radę 
Maszynistów na okres roczny .

§ 33

     Wysokość składki członkowskiej uchwala zebranie ogólne lub zebranie delegatów .

ROZDZIAŁ IX
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                               POSTANOWIENIA KOŃCOWE

                                                                       § 34

1. Rozwiązanie związku może nastąpić uchwałą zebrania ogólnego lub zebrania delegatów
    większością kwalifikowaną tj. 2/3 ważnie oddanych głosów przy obecności co najmniej 
    połowy członków lub delegatów .
2. Zebranie Ogólne Członków Związku lub Zebranie Delegatów powołuje Komisję 
    Likwidacyjną Związku ,do obowiązków której należy :
a. przeprowadzenie likwidacji związku w niezwłocznym terminie , w sposób zabezpieczający
    majątek związku ,
b. dokonanie czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji związku ,
c. podanie do wiadomości członków związku o wszczęciu postępowania likwidacyjnego           
    związku .
3. Sprawozdanie z czynności likwidacyjnych Komisja składa w Sądzie .

                                                                      § 35

W sprawach wątpliwych wykładni Statutu dokonuje Rada Maszynistów przy udziale Komisji  
Rewizyjnej 
  

Statut uchwalono w dniu 23 grudnia 1997 r . 
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