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Zmiany uchwalone w Statucie NSZZ tr'iPW
(zal4cznik do sprawozdania Komisji Statutowej)

zdrowia psychicznego i fizycznego".
- dopisai punkt 8 o tredci: ,,promocjg oraz ochmnq1. art.6.

2. ^rt.g.
i Fundacje".

3. art. 13.

- dopisai zdanie o tre6ci: ,,oraz tworzyd celowe Fundusze

zast4piC now4 treSci4

W przlpadku naruszenia przez czlonka Zwiqzkt praw4 postanowiei
Statutu, zasad wspG2ycia spolecznego lub etyki zawodowej, wla6ciwy
organ Zwi4zku mo2e stosowai nastepujqce Srodki oddzialy'wania:
upomnienie,
nagana,
votum nieufno6ci
odwolanie z pelnionej funkcji,
wykltczenie ze Zwiqzktl

Uchwaia o zastosowaniu wobec czlonka Zwiqzku Srodk6w oddzialywania
powinna by6 podjeta po wcze6niejszym wysluchaniu zainteresowanego.
Je2eli pomimo zawiadomienia czlonek, bez uzasadnionych przyczyn, nie
wstawi sig przed ten organ, to powyisza uchwala mo2e zapa!;6 z
pominiEciem obowi4Tku wysfu chania.

Uchwalg o udzieleniu upomnienia lub nagany podejmuje siq zwykl4
wigkszo6ciqglos6w, przy obecno5ci powy2ej polowy czlonk6w organu.

Uchwalenie votum nieufno(ci wymaga uzyskania 2/3 glos6w przy quorum
powyzej polowy czlonk6w wiaiciwego organu. Skutkuje ona zawieszeniem
w prawach czlonka, lub w pelnieniu dotychczasowej funkcji zwi44kowej,
do czasu rozstrzygniEcia odwolania przez uprawnionl organ.

Uchwalq o zastosowaniu Srodk6w oddzialyvania, okre$lonych w ust. 1
w punktach 4 i 5, podejmuje sig kwalifikowan4 wiqkszoSciq glos6w.
Oznacza to, 2,e za podjqciem uchwaly musi sig opowiedzi e( co najmntej 2/3
os6b wchodz4cych w sHad wla6ciwego organu.

Odwolanie od uchwaly, o kt6rej mowa w ust. 2, przysluguje
zainteresowaremu do wNadz Zwiryka wyzszego szczebla- Odwoianie wnosi
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siQ \r terminie 30 dni od daty dorQczenia odpisu uchwaly.
Organ odwolawczy podejmuje decyzjq r*ryklq wigkszo5ciq glos6w,
rozstrzygalqc o utrrymaniu , uchyleniu lub zmianie Srodka oddziatywania, a
jego decyzja jest ostateczna.

4. art. 16. - dopisad punkt 4 o tre6ci: ,,brad czymy udzial w
zavqdzarry ch g)osowaniach".

5. art.26,1, - w drugim zdaniu, po slowach: ,,Ponadto" wstawii
zdanie ,jako organ nadrzqdny wobec jednostek organizacyjnych Zwiryku" .

6. art.30.2. - dopisa6,,oraz osoby l"rymienione w art. 10 ust. 2 i 3.".

7 . arr.32.2.1, - w miejsce Konferencji corocznych w prowadzi6 zapis
o Konferencjach ,,w polowie kadencji".

8. art.43.1. - w punkcie 4 dopisai zdanie: ,,reklamowej i
marketingowej".

9. art.43.l. - dopisa6 punkt 5 o treSci: ,,2 dziatalnoici wydawniczej
i szkoleniowej".

10. art. 43.1. - dopisa6 punkt 6 o tre6ci: ,, z lokat bankowych".

1 l. art. 43.3. - w punkcie 3 dopisai zdanie o feSci ,,lub
przebywaj 4cych na urlopie bezplatnym".

12. ̂ rt.43. - dopisa6 ust. 6 o tresci: uslala siq nastEpuj4cy
procentowy podzial skladki pomigdzy Zarzqd Gl6wny oraz zarzqdy okrqgowe
i terenowe:

I/ ZarzqdTernowy - 65%
2l Zarzqd Okrggowy - 15% - wplacane comiesigcznie
3/ Zarzqd Gl6wny - 20yo - ndacane comiesiEcmie
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