XIV Zjazd Sprawozdawczy

Popowo, 18 maja 2011r.

NSZZ Funkcjonariuszy
i Pracowników Więziennictwa

Protokół
Komisji Statutowej

Obradujący w dniach 17 i 18 maja 2011r. XIV Zjazd Sprawozdawczy NSZZ
Funkcjonariuszy i Pracowników przyjął następujące zmiany w treści Statutu
Związku.

1. art. 2 ust. 3 pkt 1
„sztandar i flaga Związku”.
2. art. 2 ust. 3 pkt 3
medale i ordery”.

-

-

nadać nową treść w brzmieniu:

dopisać pkt 3 o treści: „odznaki,

3. art. 10 ust. 1
w miejsce słów: „określonych w art. 3 ust.
1 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 roku” wpisać aktualną podstawę prawną
wynikającą z ustawy o SW, czyli: „ określonych w art. 8 ust. 1 z dnia 9
kwietnia 2010r.”
4. art. 11 ust. 4
na końcu zdania dopisać: „i która
rozstrzygana jest na najbliższym posiedzeniu tego organu”.
5. art. 13 ust. 6
ostatniemu zdaniu nadać brzmienie:
„Organ odwoławczy podejmuje decyzję zwykłą większością głosów, w terminie
3 miesięcy od daty wpływu odwołania, rozstrzygając o utrzymaniu, uchyleniu
lub zamianie środka oddziaływania, a jego decyzja jest ostateczna”. Oraz
dopisać nowe zdanie o treści: „Jeżeli odwołanie zostało skierowane do Zjazdu
to rozstrzygnięcie zostaje podjęte w najbliższym terminie jego obrad”.
6. art. 13 ust. 7
dopisać ust. 7 o treści: „Ponowne przyjęcie
do Związku, po zastosowaniu środka oddziaływania określonego w art. 13 ust.
1 pkt 5, może nastąpić wyłącznie na wniosek właściwego Zarządu Terenowego
i za zgodą organu, który taki środek oddziaływania zastosował”.
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7. art. 15 pkt 6
Związku”.

-

dopisać pkt 6 o treści: „dbać o dobre imię

8.

art. 16
pierwszemu zdaniu nadać brzmienie:
„Członkowie wybrani do władz i organów Związku dodatkowo są
zobowiązani”.

9.

art. 16 pkt 1
nadać nowe brzmienie: „aktywnie
uczestniczyć w posiedzeniach tych władz i organów oraz realizować cele
Związku i uchwały jego władz”.

10.

art. 17 ust. 1
nadać nowe brzmienie: „Za aktywną
działalność związkową członek Związku może być wyróżniony dyplomem
uznania, nagrodą pieniężną lub rzeczową, albo odznaką, medalem lub
orderem”.

11.

art. 20 ust. 6
w miejsce słów: „decyzji
personalnych” wpisać słowa: „rozstrzygnięć w sprawach personalnych”.

12.

art. 26 ust. 1
słowa: „jednostek organizacyjnych”
zastąpić wyrazami: „struktur organizacyjnych”.

13.

art. 26 ust. 1 pkt 10
dopisać zdanie o treści: „a także w
przypadku naruszenia prawa, postanowień Statutu albo prowadzenia działań
na szkodę Związku podejmuje decyzję o rozwiązaniu Zarządów Okręgowych
lub Terenowych, wyznaczając Zarząd Komisaryczny spośród członków
Związku,, który może być jednoosobowy, określając dla niego zadania i
kompetencje oraz termin ich realizacji, nie dłuższy niż 6 miesięcy”.

14.

art. 26 ust. 1 pkt 11
poprawić pomyłkę pisarską i w
miejsce „ art. 13 ust. 4” wpisać: „art. 13 ust. 1 pkt 4”.

15.

art. 26 ust. 1 pkt 12
nadać nowe brzmienie o treści:
„wnioskuje do władz organizacji międzyzakładowej o dokonanie ponownych
wyborów, w związku z decyzją podjętą w oparciu o pkt 10
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lub 11, albo o art. 13 ust. 1 pkt 4 i 5, określając termin ich przeprowadzenia
nie dłuższy niż 3 miesiące”.
16.

art. 28 ust. 2
zastąpić nową treścią: „dla
sprawnego funkcjonowania Związku Przewodniczący organizuje Biuro
Zarządu Głównego, umiejscowione w Warszawie.

17.

art. 41 ust. 4
dopisać ust. 4 o treści: „Członkowie
władz i organów Związku, którzy nie realizują obowiązku, o którym mowa w
art. 16 pkt 4, traktowani są jak osoby, które nie przybyły na obrady. Skutkuje
to ponownym przeliczeniem frekwencji i określeniem nowego quorum,
jednakże z zachowaniem zasad określonych w ust. 1”.

18.

art. 46 ust. 2

-

wykreślić: „Sąd Dyscyplinarny”.

Za Komisję Statutową:

-------------------------------------------Bronisław Ogonek-Obierzyński
Przewodniczący

