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STATUT PoLSKIEG0 ZWĄZKa NIEWIDOMYCH 'j JD.---Ł-).o ',/,/
uchwalony na XVI Krajołym ZjeżrlzieDelegatóul PZN
|/
w dniu 18 kwietnia 2012 r-

Rozdział I.

$ 1.

Polski Związek Niewidomych, zwany dalej Związkiem, jest

stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

$ 2. Terenem działania ZwiąZku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej,
a siedzibą jego

władz naczelnych _ m.sl-warsza\ła.

$ 3.1. Związek ma prawo twoźenia ogniw orgarrizacyjnych na zasadach
okreśionych w statucie.
2. okręgi Związ\<l posiadają osobowość prawną, z

Ęm że oktęg| dzińają

na podstawie statutu ZwiąZku i nie mogą uchwalać odrębnych statutów; plawo

samodzielnego działanta z $tułu posiadania osobowości prawnej odnosi się do
sfery działań cy.wilno-praxłrych i praw majątkowych.
$ 4.

Związek jest stowarzyszeniem apolĘcznym.

$ 5, Zwiapek może być członkiem orgarllzacji społecznych krajowych
i międzynarodowych, których

cele i zadania

są pokrewne z zad,aniamt

Związkll.

$ 6. Związek opiera swoją działalnośćna pracy społecmej członi<ów;
do prowadzenia swych splaw może zatrudniaó pracowników.
$ 7.

Zwipek posiada

$ 8. Związek

sztandar, logo i odznaki honorowe.

posiada centralne czasopismo; okręgi Związku mogą

posiadaówłasne czasopisma'

Rozdział II.
Cele i środkidziałania

$ 9.1. Zwtązek zlzesza osoby niewidome
mowa

w

'/

$ 11 ust. 2, 3

i4,

i

słabowidzące,

o których

zwane dalej niewidomymi, w celu ich społecznej

1

ti''':"):'I -

-.'

''i-:ir1;"i:rr

o"[r,..ł'"'

on.,"ffiĄfil"
It

Ltb Jettdt!'

/Lboa
integracji, rehabilitacji, rł1'równywania szans
edukacji, zatrudnienia

i

w

dostępie do informacji,

szeroko pojętej aktywnościspołecznej, a także w celu

ochrony ich praw obywatelskich.

Ż. Zlłiązek replezentuje s'!łYch członków wobec organów naczelnych
państwa, administracji rządowej i'. samorządu 'tęrytorialnego oraz irrrrych
inst)'tucj i.

$ 10.1. Cele określone w $
1) rejestrację i

9 Związek

rea|izuje

w Szczególności plzez:

przyjmowanie niewidomych w poczet członków,

2) prowadzenie rehabilitacji podstawowej, |eczniczej, społecmej

niewidomych dorosĘch

e

i

dzieci

w różnych formach

i zawodowej

oraz prowadzenie

własnych ośrodków leczniczo- i szkoleniowo-rehabilitacyjnych,

I

;

3) działania na rzecz zaopatrzenia n|ewidomych w sprzęt rehabilitacyjny,
4)

organizowanie różnych form działalnościkulturalnej

a także sportu,

niewidomych,

turystyki

i

i

arrystycznej

rekreacji oraz w;poczynku

dorosĘch i dzieci,
s) działania na rzecz wydawania podręczników szkolnych. czasopism i innych

wydawnictw pismem punktowym, drukiem powiększon1łn oraz na irurych

nośnikach dostępnych dla niewidomych'

s

a

także na rzecz zwiększenia

dostępnościpomocy dydaktycznych,
6) prowadzenie specjalistycznych bibliotek'

z organtzacjami i instytucjami właściwymiw ronłiązy'r'vaniu
problemów socjalno-b1towych osób niewidomych oraz z innymi

7) współdziałanie

instytucjami działającymi w sfelze pomocy społeczrrej, a także prowadzenie

własnych poradni, domów pomocy społecznej, świetlicterapeutycznych,

klubów samopomocowych, ośrodków wsparcia, środowiskowych domów
sanropomocy

i

irrnych placówek opiekńczo-rehabilitacyjnych, walsztatów

terapii zajęciowej, zakładów aktywnościzawodowej,
8)

dz]ałałtla na

Izecz aktnvizacji zawodowej niewidomych,

pomoc

w organizowaniu się zawodowych środowisk niewidomych, organizowanie

/t("o7
różnych form ksŹałcenia i szkolenia zawodowego, poradnictwo oraz pomoc
w znajdorł an iu zatrudnienia'

9) dztałania la rzeaz szkolenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
nauczycieli, instruktorów rehabilitacji, innych osób pracujących
z niewidomymi i na rzecz niewidorrych, a takŻe rodzi'ców i opiekunów osób
niewidomych,
10) inicjowanie i opiniowanie regulacji prawnych dotyczących niewidomych,

l

l) działalnośćekspórcką oraz inicjowanie i prowadzenie badń i prac
rozwojowych z zakfesu Iehabilitacji. warunków zycia i potrzeb
niewidomych,

12) organizowanie konferencji, sympozjów, konkursów,

13) organizowanie indylvidualnej pomocy dla członków w rozwiązywaniu

życiowych problemów,
14) działania na tzecz profilaktyki uzależnień,
15) organizację i promocję wolontariafu oraz innych zinstytucjonalizowanych

form wspierania,
16) prowadzenie działalnościedukacyjnej i promocyjnej na

rzecz

niewidomych z wykorzystaniem środków masowego przekazu
i

0

i własnych publikacji oraz popularyzowanie zagadnień z zakresu

profilakĘki zdrowotnej i ocbrony narządu wzroku'
2. Zadania okeślone w ust. l są działalnościąpoż}tku publicznego
w rozumieniu ań. 4 ustawy

z

dnia Ż4 kwietnia 2003

r' o działalnościpoż}'tku

publicmego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz' 873 zp6źn' zmianami )'
3. Zw\ązek może prowadzió działalnośćgospodarczą w rozmiarach
sł.rżących rea\izacji celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych
przepisach. Rodzaj zaklęs działalnościgospodarczej ptowadzonej przez

i

Związk: nie może naruszać zasad'
współŻycia społecznego ani negatywnie wpĘ'lvać na wizerunek i prestiż

poszczególne jednostki organizaryjne

/6ęx
Związku. Dochód

z

działalLnościgospodarczej jesl przeznaczony na rea|tzację

celów statutowych.

Zwlązek realizuje swoje zadania współdziałając z innymi
organizacjami zrzesz{1ącymt osoby niepełnosplawne' w szczególności
niewidome lub działaiącymi na lzecz niewidornych, z zaVJadami pracy

4.

zatrudniającymi niewidomych, ze stowarzyszeniami, fundacjami, insĘłucjami

państwowymi

i

samorządowymi oraz

naukowyrri, a ponai1to

z

z

osobami {tzycznymi,

organ|zacjami zagranicznymi

dztałającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, w

i

z

placówkami

międzynarodowymi,

tyn zrvłaszcza niewidomych.

Rozdział III.
Członkowie, ich prawa i obowiązki
$

1l.l. Członkowie Zwiękll dzielą

się na zwyczajnych, podopiecmych,

nadzwyczaj nycli i honorowYch.

2. Czf,oltkiem zu"yczajnym może być osoba ftzyczna, która ukończyła
16 \at oraz

ze

względu na stan wzroku została uznana przez właściwyzespół

orzekający za niepehrosprawną w stopniu Znaczlt1ym lub umiarkowanym bądź
została lznana przez lnny organ orzekający za niezdolną do pracy czy innej

w
0 działalnościw zakresie odpowiadającym niepełnosprawności
a

stopniu

znacznym lub umiarkowanYm.
3. Ważne orzeęzęria

o zaltczenit do I lub II grupy inwalidów z powodu

stanu waoku, rłrydane na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem
1

września 1997 r', takze uprawniają do człoŃostw
4.

a

Zwia{kr.

Członkięm podopiecznym możebyć osoba ftzyczna:

a) w wieku do lat 16, która ze względu na Stan wzroku została ltznana przez

właściwyzespół orzeka1ący za niepełnosprawną lub
b) osoba odpowiadająca kryteriom określonym w ust' 2 i 3,która ze względu na

stan zdrowia nie moŹe wypełniać obowiązków cĄonka

zwyczajnego

t6q
wynikających

Z

postanowień statutu.

5. Członkiem nadzwycĄnym może być osoba fiZyczna

działa1ąca

społecznie na rzecz Zwięksl.

6'

Członkiem honorowym moŻe byó osoba fizyczna zasfużona

w realizacji zadań statutowych ZwĄzku,

której

lgodnośćtak1 nada Zarząd'

Główny.
7. Człorkiem Związkls może być takze cudzoziemiec:

l)

członkiem zvłycza1nym

i

podopiecznym

- o ile

przeb1lva na stałe lub

okesowo na lerenie Polski i spełnia wymogi określone w ust. 2,
2) członkiem nadzłyczajnym * o ile spełrria wymogi określone w ust. 5,

3) członkiem honorowym

-

niezal'einię od miejsca przeb1'lvania,

materialnie lub w inny Sposób wspiera działa|nośóZwiązku.

$

12.1. Członków zvyczajnych, podopiecznych

i

o

ile

nadzwyczajnych

przyjmuje prezydi.xn zarządu okręgu Związku właściweze względu na miejsce
zamieszkania kandydata na członka.
2.

Do przyjmowulia i skreślania członków zlvyczajnych i podopieczrych

prezydhrl zarządu okręgu może upowaimió Zarządy kół.
przysługuje:
$ 13.1' Członkom zvłyczajnyrn Związkn
1)

czynne i bieme prawo wyboru do władzZwiązku, zlym że członkom nie
posiadającym pełnej zdolności do cąmnościprawnych nie pzysfuguje bieme
prawo wyborcze,

2) korzystanie z w sze|kich vządzeń Związku na zasadach określonychprzez

władze Zwięku,
3) uzyskiwanie wszechstronnego poparcia i pomocy ze

strony Związku

w sprawach szkolenia, zatrudnienia, rehabilitacji leczniczej, podstawowej

i

społecznej oraz polepszenia warunków bytowych,

4) pomoc w zaopattzeniu

w sptzęl, urządzenia oruz przedmioty

o maczenru

rehabilitacyjnym, na zasadach określonychprzez władze Zwiapku'

/t640
2. Cńonkom podopiecznym przysługują uprawnienia określone w ust.

1,

z wyją1kiem czynnego i biemego prawa wyboru do władz Zlłiązku.
3. Członkom nadzrłryczajnym przysługują uprawnienia okeślone w ust.

pktli2.
4' Członek honorowy ma

p{.

w Krajowym Zjeździe DelegaŁów

i

z

wo uczestniczyó

1

głosem doradczym

zjeżdzie delegatów oklęgu, na telenie

którego mieszka.
$ 14.1. Członkowie zvłyczajrll Związktl są obowiązani:

t) brać czyrny udział w Ęciu i dzińalności ZwiązLr1
2) przeslrzegać postanowień statutu, regulaminów oraz

3)

opłacaó regularnie składki członkowskie

z

chwal władz Z:wiązku,

u

zastrzężeniem zawart}łn w

ustępie 3,

4) przesftzegać zasad wspó};}cia spolecmego.
2' Członkowie podopieczni Zwtązku są obowiązani:
1) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów oraz
2) opłaoać regulamie składki czf,ottkowskie

u

chwał władz Związkll,

z zastrzężenięm Zawarrym w ustępie

3,

3. Członkowie z:wycza1ni

f
l

I

i

podopieczni mogą być ze względu na ich

s1tuację materialną lub zdrowotną częściowo lub całkowicie zlvolnieni z'
opłacania składek. Decyzjg w tej spla\łie podejmowane są zgodnte z
regulaminem składek człoŃowskich'
4.
1)

CzłoŃowie nadzwyczayrn Zvłiązktl są obowigani:

brać czynny udział w

Życili

dz|ałalnościZwiązku,

2) przestrzegaó postanowień statutu, regulaminów oraz

u

chwał władz Zwtązku,

3) pnestrzegać zasad współzycia społecznego.
$ 15.1 . Przynależ:rośćdo Związku usta1e w razie:
l'; śmierci

człoŃa,

2) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego ustrrie lub na piśmie,
3) skreślenia członka przez prezydium zarządu olrsęgtt, a w przypadku
'

Ó

''
:

czło*u*

, ' , ', ,,
;.r,,l.'', /;
'
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,

I

'
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honorowych - prze z Zarząd Główny , po stwierdzeniu braku t1łułu
przynależnościokreślonego w $ 1l ust. 2-7,
4) skreślenia przez prezydium zarządu

okęgu z listy członkÓw z powodu nie

usprawiedliwionego zal'eganta z opłatą składek członkowskich za okes

przebaczający 12 miesięcy, po uprżednim piseJmym upomnieniu,
5) wykluczenia prawomocnym orzcczeniem Sądu Koleżeńskiego.

2' Przynależnośćd'o Związku może ulec zawieszeniu na czas odb)Ąvania

przez członka kary |ozbawienia wolności na podstawie prawomocnego w1toku
sądu za przestępstwa

z

winy umyślnej. Decyzję w tej sprawie podejmuje

prezydium wlaściwegookęgu.
3.

Prezydilm zatządu okęgu może skeślió członka nadzwyczajnego

z ewidencji w razie:
l

) nie podejmowania przez niego żadnej działalnościna r zecz Z:wiązkll

przez

okres 12 miesięcy, jeżeli nie było to spowodowane usprawiedliwionymi

okolicmościami,
2) nieusprawiedliwionego nie wyłiązy"lv ania się z powierzonej w drodze

wyboru funkcji społecznej przez okles

4. Członek honorowy traci tę

1

roku'

godność,jeżeli dopuści się cz5-nów

niegodnych, stwierdzonych prawomocnym w}:rokiem sądowym lub
orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego. Decyzję w tej sprawie podejmlje Zarząd
Główny.
5. Ponoivne uzyskanie członkostwa zlvyczajnego w prz1padku osób:

l) skreślonychz listy członków w związku z ust. l pkt 4, może nastąpić po
opłaceniu zalegĘch składek za okres nie mniejszy niż 1 rok,
2)

wykluczonych w zwlązku zust. l pkt

5 może nastąpić nie wcześniej niż po

upł}nvię 5 lat.

Rozdział IV
Władze i struktura organizacyjna Zrviązku

/6nz

$ 16.1. Władzami n aczelnymi

Zwtęku

są:

|) Krajowy Z1azd Delegatów,
2) Zarząd Główny

'

3) Prezydtum Zarządu Głównego,

4) Główna Komisja Rewizyjna,
5) Sąd Koleżeński.
2. Władzami śtopniawojewódzkiego są:
1)

okęgowy zjazd delegatów,

2) zatząd okręgtt'

3) prezydium zarządu okręgu'
4) komisja rewizyjna okręgu.
3. Władzami ogniw stopnia podstawowego są:
1)

walne zebranie koła,

2'1

zarządkoła'

3) komisja rewizyjna koła (eżeli została wybrana).

4' W skład olganów statutowych władz Związku określonych w ust. 1-3
mogą wchodzić członkowie z*ryczajru lub nadzwyczajni, zgodnie

pkt 1 i ust. 3,

z

z$

13 ust'

l

tym że liczba człoŃów zvłyczajnych w każdym organie nie

może być niższa niż 3 l 4 skJadu.

5. o wyborze komisji rewizyjnej koła decyduje Walne Zebranie Koła'
Komisja rewizyjna okręgu sprawuje bezpośredniokontrolę działalnościkoł, w
komisji rewizyjnej '
Iktórych nie powołano
o' Ni" wolno łączyć funkcji w różnych organach władzy na t}rn samym

i
l

szczebht.
7. Członkowie zarządów nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem

"sądu za przestępstwo z
.

winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicmego lub za

pzestępstwa skarbowe.

!.-.

lus
Nie wolno łączyć ftnkcji prezesa i wiceprezesa Zarządll Głównego
zarządu okręgu z zatrudnieniem na stanowisku odpowiednio dyrektora
8.

llb
.

Związku 1ub dyrektora okręgu'
9. Członek

komisji rewizyjnej:

1) nie może być członkiem organt.zarządzającęgo ani pozostawać z nimi
w stosuŃu pokrewieństwa, powinowactwa lub podległościz l\Ą|łl]
zatrudnienia. Nie może pozostar' aó z rumt w związku małżeńskim lub wę

wspólnym pożryciu,
2) nie może być skazany prawomocnym

wyokiem za przestępstwo z winy

umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwa skarbowe'
wynagrodzenia'
3) nie otrzymuje z qtufu pełnienia funkcji w komisji rewizyjnej
a

jedynie nłrot uzasadnionych kosztów,

jednostce organizacy1ne1
4) nie może być zatrudniony w jakiejkolwiek

Związkl:

podlegającej kontroli komisji, której jest członkiem'
10. Kadencja wład z Związkls

wsĄstbch stopni trwa 4 lata'

jest rozpatrywane na1vryżej
11' odwołanie od decyzji organu statutowego

przez dsła organy wyŻszego szczebla'

-

Krajowy Zjazd Delegatów

jest najwyższą władzą Związk:l'
$ 17.1. Krajowy Zjazd Delegatów
2' Krajowy Z1azdDelegatów może być zwyczajny \ nadzvryczajny '

3.Kri1owy Zjazd zu'yczajny odbylva się razna4lata'
4

się na wniosek:
' Ktajowy Zjazd nadzlvyczajny odbywa

l) Zarządu Głównego'
2) Głównej

Komisji Rewizyjnej,

3) co najmniej 5 zarządów okręgów,
4) więcej

niż 1/3 delegatów.
o(RĘ
I

lat'
5. Krajowy Zjazd De|eganw jest zwoły'r.vany ptzez Zarząd Główny

w drodze pisemnego lub elektroniczlego zawiadomienia każdego delegata co
najmniej na 14 dni przed terminem Zjazdu. Zawiadomienie powinno zawieraó

termin, miejsce

i

na|ery dołączyó

materiĄ

proponowany porządek obrad. Ponadto do zawiadomienia

sprawozdalycze.

!

$ 18. Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:

l)

okeślaniesuuktury organizacyjnej Zwięku oraz uchwalanie programu
działania ZwiązLay

2) uchwalanie statutu

3) rozpatrywanie

i

Związkl oraz jego zmian,
przyjmowanie sprawozdń Zarządu Głównego, Głównej

Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego'
4) rozpatrywanie wniosków Zarządu Gł6wnego, Głównej Komisji Rewizyjnej
oraz okręgowych zjazdów delegatów,
5) udzielanie absolutorium

Zuządowi Głównemu, a na żądarie 1/3 delegatów

lub Głównej Komisji Rewizyjnej indyłvidualnie poszczególnym członkom
Prezydium Zatząd,'l Gł6wnego; osoby, które nie uzyskaĘ absolutorium, nie

mogą kandydować ani pełnić żadnej funkcji społecznej na szczeblu
cenraln).rn przez okes jednej kadencji,

I
I

odwołanie prezesa Zaruąd'l Głównego i 3 wiceprezesów,
przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej, 12 członków Komisji

wybór

I

i

i dwóch zastępców człoŃa Komisji, przewodniczącego Sądu

Koleżeńskiego, wiceprzewodniczącego i seketarza Sądu,
7)

uchylanie uchwał okręgowy ch zjazdów delegatów, za'wieszonych przez
Zarząd Główny,

8)

podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach, co

do

których

Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna' Sąd Koleżęński lub większośó
obecnych delegatów uzna, Że ich ważnośórvymaga ustosunkowania się
przedstawicieli ogófu członków Związku'
,}or., Ąrr4ou

"'',{ł'ilól'try''

/6/{
9) podjęcie uchwaĘ

o

rozłt|ązaniu Związkll oraz o sposobie rozporządzen|a

majątkiem Związku.

w

przypadkacL' ry'tułu honorowego plezesa
tę funłcję łącznie przez co najmniej
Zarządu Głównego osobie, która pełnila

L0) nadawanie

szczególnych

cztery kadencje.

może się odbyć' jeślibierze w nim
$ 19.1. Iłajowy Zjazd De\egatów

liozby wybranych delegatów'
udział co najmniej 5Ó % plus jeden ogólnej
zapadają nłykłąwiększością
2. UchwĄ Krajowego Zjaz&l De|egatów

głosów.

w

razie równej liczby głosów rozstlzy1a głos przewodniczącego

Zlazd.t.

Z.v;.lązkl zapadają
3. UchwaĘ w sprawie Zmian statutu i' rozwięNtia
jeden ogólnej liczby
głosów w obecności co najmniej 50 % plus

większością2/3

wybranych delegatów.

W

głosowanie jest tajne'
4. W sprawie wyboru naczelnych władz Zlłivku
niż 1/3
pozostĄch sprawach głosowanie jest jawne' a na żądanie więcej

obecnych delegatów _ głosowanie jest tajne'

jawne mogą odb;łvać się przy użyciu
', clektronicznego systemu odda*ania i obliczania głosów' System winien

5.

Głosowarria tajne

i

wnioskiem lub przeciw nim' Przy
,up"*.'iu" oddawanie głosów za uchwałą lub
i
'nien zapewniać wyeliminowanie identyfikacji
głosowarriu tajnym system wI

I

l

'

delegatów'
śposobugłosowania poprzez poszczególnych

głosowanie tajne
W przypadku nie korzystania ze sprzętu elektronicznego

odbywa się przy uŻyciu kan do glosowania'

l) z

Krajowym ZjeżdzieDe\egatów biorą udział:
okęgowych zjazdach
głosem decydującym _ delegaci wybrani na

$ 20. W

delegatów,
Żls

Ż

IQ,G
Głównego' Głównej
2) z głosem doradczym _ członkowie ustępującego Zarządu

Komisji Rewizyjnej, prezydium Sądu KoleżeńSkiego, nie będący delegatami
człorkowieZarządu Głównego i inne zaproszone osoby'

ZzrządGlówny

'

władźąZw\ązk''l w okresie między
$ 2l. Zarząd Główny jest lajwyŻszą
zjazdasri.Do kompetencji Zarzą&l Głlwnego naleĄ w szczególności:
1)

realizowanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów,

2) kierowanie całokształtemprac
3) uchwalanie plan

Związkty

ów działaniaibld:Żetl Z'wiązkl oraz przyjmowanie

sprawozdań 1rocznych) z ich wykonania,

a,
4) podejmowanie uchwał w sprawie nab1'lvani

obcięania i zbyrrania maiątku

w imięniu
Zw|ązku, zanądzanie tym majątkiem oraz zaclągarie zobowiązan
są
Związk:s-Decyzje w spmwach majątku Związku podejmowane
jeden ogólnej
wtększością2/3 głosów w obecności co najmniej 50 % p1us

liczby członków Zarządu Glównego,
nieruchomości'
5) przyjmowanie darowizn i zapisów w formie
6) uchwalanie

ordynacji wyborczej do władzZwiązku wszystkich stopni'

7) uchwalanie reg_ulaminu Zarządu Głównego,
8) powoł1łvanie rad

i sekcji oraz doraźnych zespołów konsultacyjnych'

decyzji o zatrudnieniu lub nłolnieniu dyrektora Zwipku'
członek
przy czym dyrekto rem Zw\ązku moŻe być v'ryłącznie zwyczajny

9) podejmowanie

Zvt'wku,
likwidowanie okręgów oraz innych jednostek
otgulizacyjny ch Związku, służącychcałemu środowisku niewidomyoh

10) powoĘvrarrie i

działalnościąteren co
w Polsce, o których mowa w $ 10; okręg obejmuje
najmniej jednego województwa'
11) zawieszanie uchwał okęgovych

zarządów okręgów sprzecznych

ziazdlw de\egatlw i uchylanie uchwał

z
I2

przepisami prawa. postanowieniami

/Le

interesem społecznym _
statutu, uchwałam I Zatządtt Głównego albo
o nich wiadomości'
w terminie 3 piesięcy od daty powzięcia
a także
rt2)
zarądów okręgów lub poszczególnych ich członków'
zaw]'ęszanie

prowadzenia działalnościsprzecznej
członków Zarządu Gł6wlego w razie
co najmniei 1/3
celami Związklt lub przepisaml plawa' na lwniosek
w w1padku
Głównego lub Głównej Komisji Rewiąvjnej;

z

cńot:lk6w Zo;rząótl

zawieszeniaczłonkaZarządaGłównego.wciągu6miesięcypowinienbyć
zwolany wlaściwynadzuryczajny zjazd delegatów'
tej
rezygrni1i członków Zatząó: Głóvłnego z pehrieńa

13) przyjmowanie

tunkcji,
l

wysokościskładek członkowskich'
Związkll'
nadawanie godnościczłonka honorawego

4) ustalanie

15)
16)

Głównego oraz
przyjmowanie sprawozdń Prezydium Zarząól

zatwierdzanielubuchylanieuchwałPrezydiumpodejmowanychwimieniu
Zarządu Głównego,
17) rozpatryrvanie

l8) podejmowanie

odwołań od decyzji PrezydillmZarządlt Głównego'
decyzji o wyborze kandydata na redaktora centralnego

ozasopisma Zwi@<u.

s 22.1.

w

prezes'
sl<ład Załzą6l Głównego wchodzą:

3 wiceprezesów'

okęgów oraz przedstawiciele
seketarz generalny, skarbnik, prezesi zarządónł
34 pkt 6'
okęgów, wybrani zgodnie z postanowieniem $
Zarząd Główny spośród
2. Sekaeta.rza genera1nego i skarbnika vłybtera
członków Związku w głosowaniu tajn;'łn'

3.PrezesZarząduGłównego,3wiceprezesów,sekIetaźgeneralnyi
Głównego'
lkarbnik stanowią Prezy dillm Zarządu
Głównej Komisji Rewizyjnej
4. Na wniosek pre zesa Zarządw Głównego'
Prezydium
Głównego może byó odwołany ze składu

i,uo ,r, .'uuu Zarządu

skarbnik' a na to miejsce wybrany
'i,Z'arrąd, Głównego Sekfetarz generalny lub
lno.y
odwołanie wybór odbywają się

s"kr"tarz generalny lub skarbnik'

i

rł/

/Lę,ls
w

głosowaniu tajnym.

członkostwa

Związkl

W razie

ustąpienia

w toku

kadencji lub ustani!

prezesa lub wiceprezesów, Zarząd Główny. wybiera ze

swojego grońa w głosowaniu tajnym prezesa lub wiceprezesów'

5. W razie ustąpienia w toku kadencji lub ustania członkostwa Związku
przedstawiciela okręgu - członka Zvrządu Główlego, w jego miejsce wchodzi
zastępca członka Zarządll Głównego, wybrany zgodnie z postanowieniem $ 34
pkt 6.

6. Sekretarz generalny może być jednocześnie dyrektorem Zwtęku.
Dyrekor Związku jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu
pracy. Dyrektor

Zwiyku,

o ile nie jest jednocześnie człorkiem Zarządu

Głównego, uczestniczy z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu

Głównego i jego Prezydium'

$ 23.1. Posiedzenia

Zarządl Głównego odbylvają

si.ę

nie rzadziej niŻ dwa

razy w roku. Do ważnościuchwał wymagana jest obecność co najmniej 50 %
plus jeden ogólnej lilczby członków Zlarządu Głównego.

2. UchwĄ Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów.
W razie równej liczby głosów decyduje

głos przewodniczącego posiedzeniu.

3. Posiedzenia Zarządu Głóvnego zwołuje prezes lub wiceprezes na

o

podstawie uchwaĘ Prezydium Zanąda Głównego.

posiedzeniu członkowie

powinni byó zawiadomieni co najmniej na 10 dni przed terminem posiedzenia'

W sprawach nagłych posiedzeni'e Zarządlt Głównego może być zwołane bez
zachowania tego terminu. W zawiadomieniu o terminie posiedzenia powinien
byó podany proponowany porządek obrad.

4.

Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Głównego odbyłva się na

wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub więcej

niż ll3

członków Zarządl

Głównego w terminie 30 dni od daty złożeniawniosku.

5. W

sytuacjach szczególnych zvviązanych

z koniecznościąpodjęcia

pilnie ważnych decyzji, uchwała może byó podjęta p oza posiedzeniem Zarządu

14
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