
XVI Zjazd Sprawozdawczy Niezależnego Samorządnego                                

Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa 

 

Popowo, 25 czerwca 2015r. 

Sprawozdanie 

Komisji Statutowej 

 

Komisja Statutowa XVI Zjazdu Sprawozdawczego NSZZ Funkcjonariuszy 

i Pracowników Więziennictwa, działająca w składzie: 

 

 Jarosław Szyszka - przewodniczący 

 Paweł Oświęcimka - członek 

 Wiesław Zwiefka - członek 

 Artur Mazurek - członek  

 

rozpatrzyła 20 projektów zmian zapisów w Statucie NSZZ FiPW, złożonych i 

rekomendowanych przez ustępujący Zarząd Główny, a także 14 wniosków 

złożonych do Komisji przez Delegatów na XVI Zjazd Sprawozdawczy oraz uwagi 

zgłoszone w trakcie debaty statutowej. 

Ogromna większość tych poprawek zyskała akceptację Komisji Statutowej. Brak 

rekomendacji Komisji uzyskały jedynie wnioski złożone przez kol. Tomasza Kanie 

(mandat Delegata nr 47), kol. Mirosława Fabiszewskiego (mandat Delegata nr 

19),kol. Artura Mazurka (mandat Delegata nr 72), kol. Nisztuk Mirella (mandat 

Delegata nr 87) i kol. Jacka Młyńskiego (mandat Delegata nr 82). Ponadto Komisja 

Mandatowa nie ustaliła wspólnego stanowiska dla wniosku złożonego przez 

Delegatów z okręgu bydgoskiego oraz koszalińskiego (mandaty nr 5, 19, 45, 51, 

82, 87, 110) oraz wniosku kol. Jarosława Jankowskiego (mandat Delegata nr 42). 

Wnioski złożone do Komisji Statutowej przez Delegatów na Zjazd oraz ustępujący 

Zarząd Główny stanowią załącznik dla niniejszego sprawozdania.  

 

W trakcie obrad XVI Zjazdu przeprowadzono liczne glosowania, w wyniku 

których - przy zachowaniu stosownych wymogów statutowych - dokonano 

poniższych zmian w dotychczasowym Statucie NSZZ Funkcjonariuszy i 

Pracowników Więziennictwa  
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§1 

Zmianie ulegają następujące zapisy Statutu: 

1.  

W art. 11: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

1. Rejestracji przyjęć w poczet członków NSZZ FiPW na podstawie pisemnej 

deklaracji kandydata dokonują zarządy terenowe Związku w jednostkach 

organizacyjnych Służby Więziennej, w których kandydat na członka Związku pełni 

służbę bądź pozostaje w zatrudnieniu. W przypadku, gdy kandydatem na członka 

Związku jest były funkcjonariusz lub pracownik po przejściu na zaopatrzenie 

emerytalne lub rentowe albo kandydat pełni służbę bądź pozostaje w zatrudnieniu 

w jednostce, w której nie działa organizacja terenowa, rejestracji dokonuje 

wskazany przez niego Zarząd Terenowy.  

b) w ust. 4 dotychczasowa treść ust. 4 staje się pkt. 1 a po pkt. 1 dodaje się pkt. 
2 o brzmieniu: 

2/ Ponowne ubieganie się o członkostwo w związku może nastąpić po ustaniu 

przesłanek ust.2 ,nie wcześniej jednak niż po upływie 1 roku od uprawomocnienia 

się ostatecznej decyzji. 

2. 

Po art. 11 dodaje się art. 11 1 w brzmieniu: 

11 1 . Każdy członek Związku zobowiązany jest do podania aktualnego adresu do 

doręczeń a także do zawiadamiania właściwego do rejestracji Zarządu o 

każdorazowej zmianie tego adresu.  

3. 

Art. 12 Ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: 

Członkostwo w Związku ustaje w wyniku: 

1/ wystąpienia ze Związku na pisemny wniosek członka złożony do Zarządu, który 

dokonał rejestracji członka, 
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2/ zwolnienia ze służby (pracy) z wyłączeniem wypadków, o których mowa w art. 

10 ust. 2 i 3  

3/ wykluczenia ze Związku,  

4/ upływu terminu do zaskarżenia uchwały, o jakiej mowa w art. 13 ust. 5 lub 

podjęcia przez uprawniony organ decyzji o utrzymaniu w mocy tej uchwały,  

5/ zgonu.  

Członkostwo w Związku ustaje: 

1/ na skutek nieopłacania składek członkowskich za okres trzech miesięcy, 

2/ W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Terenowy, który dokonał 

rejestracji może przywrócić członkostwo w Związku. 

3. Z chwilą ustania członkostwa wygasają wszelkie roszczenia wobec Związku.  

4. 

Art. 13 otrzymuje brzmienie: 

1. W przypadku naruszenia przez członka Związku prawa, postanowień Statutu, 

zasad współżycia społecznego lub etyki zawodowej, właściwy organ Związku 

może stosować następujące środki oddziaływania:  

1/ upomnienie,  

2/ nagana,  

3/ votum nieufności, 

4/ odwołanie z pełnionej funkcji,  

5/ wykluczenie ze Związku.  

2.Do zastosowania środków oddziaływania względem członków Związku nie 

pełniących funkcji w organach Związku,  

1.uprawniony jest właściwy terytorialnie Zarząd Terenowy bądź Zarząd Okręgowy. 

2. Do zastosowania środka oddziaływania względem członka Związku pełniącego 

funkcję w zarządzie lub komisji rewizyjnej danego szczebla, uprawniony jest ten 

organ a w wypadku, gdy członek ten wchodzi także w skład organu wyższego 

szczebla – wyłącznie organ wyższego szczebla. 
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3.Niezależnie od powyższego, do zastosowania środków oddziaływania względem 

każdego członka Związku uprawniony jest Zarząd Główny. 

3. Uchwała o zastosowaniu wobec członka Związku środków oddziaływania 

powinna być podjęta po wcześniejszym wysłuchaniu zainteresowanego. Jeżeli 

pomimo zawiadomienia, dokonanego poprzez operatora pocztowego lub via e-mail, 

członek bez uzasadnionych przyczyn, nie stawi się przed ten organ, to powyższa 

uchwała może zapaść z pominięciem obowiązku wysłuchania.  

4. Uchwałę o udzieleniu upomnienia lub nagany podejmuje się zwykłą większością 

głosów, przy obecności powyżej połowy członków organu w głosowaniu tajnym.  

5. Uchwalenie votum nieufności wymaga uzyskania 2/3 głosów przy quorum 

powyżej połowy członków właściwego organu w głosowaniu tajnym. Skutkuje ona 

zawieszeniem w prawach członka, do czasu rozstrzygnięcia odwołania przez 

uprawniony organ lub upływu terminu do zaskarżenia uchwały. 

6. Uchwałę o zastosowaniu środków oddziaływania, określonych w ust. 1 w 

punktach 4 i 5, podejmuje się kwalifikowaną większością głosów w głosowaniu 

tajnym. Oznacza to, że za podjęciem uchwały musi się opowiedzieć co najmniej 

2/3 osób wchodzących w skład właściwego organu.  

7. Odwołanie od uchwały o zastosowaniu środka oddziaływania, przysługuje 

zainteresowanemu odpowiednio do: Zebrania Ogólnego, Okręgowej Konferencji 

Delegatów lub Krajowego Zjazdu Delegatów. Odwołanie wnosi się w terminie 30 

dni od daty doręczenia uchwały. 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. Jeżeli odwołanie zostało skierowane do Zjazdu, to 

rozstrzygnięcie zostaje podjęte w najbliższym terminie jego obrad.  

8. Ponowne przyjęcie do Związku, po zastosowaniu środka oddziaływania 

określonego w art. 13 ust. 1 pkt 5 bądź po ustaniu członkostwa w wyniku 

zdarzenia, o którym w mowa w art. 12 ust. 1 pkt 4 , może nastąpić wyłącznie na 

wniosek właściwego Zarządu i za zgodą organu, który taki środek oddziaływania 

zastosował.  

5. 

W art. 15: 

pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

Członek Związku ma obowiązek: 
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1/ przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz (organów) Związku,  

pkt 5 otrzymuje brzmienie:  

5/ współdziałać w kształtowaniu właściwych stosunków między członkami 

Związku, załogi pracowniczej oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej, 

6. 

Art. 16 otrzymuje brzmienie:  

Członkowie wybrani do władz (organów) Związku dodatkowo są zobowiązani:  

1/ aktywnie uczestniczyć w posiedzeniach tych władz oraz realizować cele 

Związku i uchwały jego władz,  

2/ rzetelnie wykonywać przyjęte na siebie obowiązki, 

3/ reprezentować interesy swego środowiska, utrzymywać z tym środowiskiem 

kontakt i systematyczne informować je o działalności Zarządu, 

4/ brać czynny udział w zarządzanych głosowaniach. 

 

7. 

W art.17: 

ust. 2 otrzymuje brzmienie : 

Uchwałę o udzieleniu wyróżnienia i jego rodzaju podejmują organy Związku. Do 

wyróżnienia względem członka Związku pełniącego funkcję w Zarządzie lub 

komisji rewizyjnej danego szczebla, uprawniony jest ten organ, a w wypadku gdy 

członek ten wchodzi w skład organu wyższego szczebla – wyłącznie organ 

wyższego szczebla. 

ust. 3 otrzymuje brzmienie : 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za działalność na rzecz 

reprezentowanego przez Związek środowiska, Zarząd Główny z własnej 

inicjatywy, albo na wniosek Zarządów Okręgowych, może nadać honorowe 

członkostwo, a także odznaczyć złotą, srebrną bądź brązową odznaką związkową. 

8. 
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W art. 19 ust. 2 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: 

Władze wszystkich szczebli 

3/ mogą być odwoływane w całości lub w części przez ten sam organ, który 

dokonał ich wyboru, z wyjątkiem przypadków określonych Statutem i z tym 

zastrzeżeniem, że Przewodniczącego Zarządu można odwołać w odrębnym 

głosowaniu w takim trybie, w jakim został wybrany.  

9. 

W art. 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

4. Liczbę delegatów na Zjazd (Konferencję) oraz przypadki wcześniejszego 

wygaśnięcia mandatu delegata określa ordynacja wyborcza przyjęta przez Zarząd 

Główny (Zarząd Okręgowy). 

10. 

W art. 22:  

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2. Kadencja zarządów oraz komisji rewizyjnych wszystkich szczebli trwa 4 lata.  

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

3. Mandat członka organu, o którym mowa w ust. 2 wygasa przed upływem 

kadencji w przypadku:  

1/ ustania członkostwa w Związku,  

2/ rezygnacji z mandatu,  

3/ odwołania z pełnionej funkcji,  

4/ niemożności pełnienia funkcji przez okres dłuższy niż 1 rok, lub nieobecności na 

czterech kolejnych posiedzeniach.  

ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

5. Nie można łączyć funkcji z wyboru w zarządzie i komisji rewizyjnej na tym 

samym szczeblu organizacyjnym.  

11. 
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W art. 24: 

ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Związku.  

ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

Krajowy Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd Główny: 

1/ w połowie kadencji – Zjazd Sprawozdawczy,  

2/ z upływem kadencji - Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy,  

3/ na wniosek powyżej połowy organizacji międzyzakładowych lub z własnej 

inicjatywy – Zjazd Nadzwyczajny.  

ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

Zjazd jest ważny gdy w Zjeździe uczestniczy ponad połowa zgłoszonych i 

uprawnionych Delegatów reprezentujących co najmniej 2/3 organizacji 

międzyzakładowych.  

 

12. 

W art. 26 w ust. 1: 

pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

4/ Zarządza majątkiem Związku, uchwala budżet Zarządu Głównego i zatwierdza 

sprawozdanie finansowe. 

pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

5/ opiniuje projekty aktów wykonawczych dotyczących istotnych praw i interesów 

ogółu funkcjonariuszy i pracowników,  

pkt 12 otrzymuje brzmienie: 

12/ nakazuje władzom organizacji międzyzakładowej dokonanie ponownych 

wyborów, w związku z decyzją podjętą w oparciu o pkt 10 albo art. 13 ust. 1 pkt 4 i 

5 bądź po ustaniu członkostwa w wyniku zdarzenia, o którym w mowa w art. 12 

ust. 1 pkt 4, określając termin ich przeprowadzenia nie dłuższy niż 3 miesiące. 
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pkt 14 otrzymuje brzmienie : 

14/ może samodzielnie (bez konieczności podejmowania uchwał przez Krajowy 

Zjazd Delegatów), składać wnioski do Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika 

Praw Obywatelskich oraz innych organów i instytucji zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

13. 

W art. 29 ust. 1 : 

skreśla się pkt 4 

14. 

W art. 32 :  

ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2. Okręgową Konferencję Delegatów zwołuje Zarząd Okręgowy: 

1/ w połowie kadencji– Konferencja Sprawozdawcza, 

2/ z upływem kadencji – Konferencja Sprawozdawczo – Wyborcza, 

3/ na wniosek co najmniej połowy organizacji terenowych lub z własnej inicjatywy 

– Konferencja Nadzwyczajna.  

ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

4. Konferencja jest ważna gdy Delegaci reprezentują co najmniej 2/3 organizacji 

terenowych i uczestniczy w niej ponad połowa zgłoszonych i uprawnionych 

delegatów.  

15. 

W art. 33: 

ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

Do kompetencji Zarządu Okręgowego stosuje się odpowiednio postanowienia 

Statutu dotyczące Zarządu Głównego, z wyłączeniem określonych w art. 13 ust. 2 

zd. 3. 

ust.2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 



XVI Zjazd Sprawozdawczy Niezależnego Samorządnego                                

Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa 

 

3/ reprezentuje interesy członków organizacji międzyzakładowej oraz członków 

organizacji terenowych wobec władz służbowych właściwego szczebla 

terytorialnego,  

ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

3.Od uchwały Zarządu Okręgowego – uchylającej wcześniejszą uchwałę lub 

decyzję organizacji terenowej – przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego, 

wniesione w terminie do 30 dni z wyłączeniem art. 13.  

16. 

W art. 34 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:  

2/ członkowie Zarządu Głównego związani organizacyjnie z terenem działania 

organizacji międzyzakładowej, 

17. 

W art. 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

Zebranie ogólne członków zwołuje Zarząd Terenowy w zależności od potrzeb, nie 

rzadziej niż raz w roku: 

1/ z własnej inicjatywy, 

2/ z upływem kadencji, 

3/ na wniosek 1/3 członków organizacji terenowej.  

18. 

Art. 39 otrzymuje brzmienie: 

Zarząd Terenowy, do kompetencji, którego stosuje się odpowiednio postanowienia 

Statutu dotyczące Zarządu Głównego z wyłączeniem art. 13 ust. 2 zd. 3, kieruje 

działalnością organizacji terenowej, a w szczególności:  

1/ realizuje uchwały władz krajowych i międzyzakładowych Związku,  

2/ realizuje program i wykonuje zadania uchwalone przez zebranie ogólne 

członków,  

3/ zarządza majątkiem organizacji terenowej,  

4/ powierza funkcje wiceprzewodniczącego zarządu oraz skarbnika,  
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5/ reprezentuje organizację terenową wobec kierownictwa jednostki oraz innych 

władz, organów i instytucji,  

6/ wykreślony,  

7/ prowadzi nabór oraz rejestr członków informując o wszelkich zmianach Zarząd 

Okręgowy,  

8/ odpowiedzialny jest za prawidłowe potrącanie składki członkowskiej i jej dalszy 

podział, zgodnie ze stosowną uchwałą zjazdową.  

19. 

W art. 41: 

ust. 2 otrzymuje brzmienie : 

2.Jeżeli z powodu braku quorum określonego w ust. 1 organ Związku nie jest 

władny podjąć uchwały, odnotowuje to w protokóle, a jej projekt może być 

poddany pod głosowanie na następnym zebraniu. Wymóg obecności powyżej 

połowy ogółu członków nie jest wtedy wymagany, z wyłączeniem przypadków 

określonych w art. 19 ust.2 pkt. 3. 

ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

4.Członkowie władz (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  

20. 

W art. 43:  

ust 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie : 

3/ z przejętego majątku likwidowanych organizacji terenowych, okręgowych,  

ust. 6 otrzymuje brzmienie : 

6.Ustala się następujący procentowy podział składki pomiędzy Zarząd Główny, 

Zarządy Okręgowe i Terenowe: 

1/ Zarząd Terenowy – 70 % 

2/ Zarząd Okręgowy - 15% -wpłacane comiesięcznie 
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3/ Zarząd Główny – 15 % - wpłacane comiesięcznie 

 

2.Pozostałe zapisy Statut nie ulegają zmianie. 

 

 

Za Komisję Statutową 

Przewodniczący 

 

/-/ Jarosław Szyszka 

 

 

 

 


