
STATUT ZWI ĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO  

W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ 

/tekst jednolity/ 

 

ROZDZIAŁ l 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Związek Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Białostockiej jest organizacją 

dobrowolną, niezaleŜną i samorządną. 

2. Związek broni praw i interesów pracowników w zakresie warunków pracy i płac 

oraz socjalno-bytowych i kulturalnych. 

§ 2 

Związek działa na podstawie niniejszego Statutu, zgodnie z przepisami Konstytucji  

Rzeczypospolitej Polskiej, ustawą o związkach zawodowych, ustawą                      

o szkolnictwie wyŜszym i innymi ustawami oraz ratyfikowanymi przez Polskę 

konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy. 

Związek opowiada się za dialogiem społecznym, poszanowaniem prawa                  

i interesów ludzi pracy oraz ich rodzin. 
 

§ 3 

1. Członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego moŜe zostać kaŜdy pracownik  

zatrudniony w Politechnice Białostockiej, jeŜeli nie jest on członkiem innego 

związku zawodowego.  

2. Członkiem Związku moŜe być równieŜ osoba, która była zatrudniona                 

w Politechnice Białostockiej i przeszła na emeryturę lub rentę, lub czasowo 



pozostaje bez pracy w związku z jej poszukiwaniem. 

§ 4 

Związek posiada osobowość prawną i działa przez organy wskazane w niniejszym  

Statucie. 

§ 5 

Siedzibą Związku Nauczycielstwa Polskiego jest Białystok, ul. Wiejska 45A,          

a terenem działania  terytorium Rzeczpospolitej Polski. 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE l ZADANIA ZWI ĄZKU 

§ 6 

Celem Związku jest obrona praw, godności i interesów pracowników Politechniki 

Białostockiej, w tym: 

1. Obrona interesów zawodowych, materialnych i socjalno bytowych pracowników 

oraz ich rodzin. 

2. Inicjowanie i popieranie działań na rzecz stwarzania pracownikom warunków 

dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pracy naukowo-dydaktycznej oraz 

adaptacji w Uczelni. 

3. Działania na rzecz właściwego, zgodnego z poczuciem sprawiedliwości podziału 

środków finansowych z ZFŚS PB dla wszystkich grup pracowniczych. 

§ 7 

Do zakresu działania Związku Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice 

Białostockiej naleŜy w szczególności: 

1. Reprezentowanie interesów zawodowych swoich członków i pozostałych 



pracowników wobec Kierownictwa PB, organów administracji państwowej              

i gospodarczej, organizacji społecznych i samorządowych. 

2. Społeczna kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy, udzielania 

pomocy prawnej oraz podejmowanie interwencji i mediacji w przypadku 

indywidualnych spraw dotyczących stosunku pracy. 

3. Społeczna kontrola nad przestrzeganiem obowiązku zapewnienia pracownikom 

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a takŜe udział w opracowywaniu 

planów poprawy  warunków pracy. 

4. Zajmowanie stanowiska wobec Kierownictwa Uczelni w sprawach dotyczących 

praw i interesów pracowników, a w szczególności przy ustalaniu : Statutu PB, 

regulaminu pracy, regulaminów nagradzania, odznaczania, premiowania, rozkładu 

czasu pracy. 

5. Działalność statutowa i gospodarcza w zakresie organizacji imprez: kulturalno – 

oświatowych, turystyki, rekreacji i sportu. Uzgadnianie regulaminu  i planów 

rzeczowo-finansowych ZFŚS z DSP. 

6. Działalność na rzecz opieki lekarskiej i ochrony zdrowia (wczasy profilaktyczne, 

lecznicze, bhp). 

§ 8 

Do osiągnięcia powyŜszych celów i zadań Związek dąŜy przez : 

1. Partnerskie współdziałanie z Kierownictwem Uczelni oraz organizacjami 

związkowymi, studenckimi i pracownikami nie zrzeszonymi. 

2. Opiniowanie, zgodnie z Ustawą o związkach zawodowych i innymi ustawami, 

projektów zarządzeń i innych wewnętrznych aktów prawnych przedkładanych  

przez Władze Uczelni.   

3. Współudział w kierowaniu działalnością społecznej inspekcji pracy i współpraca 

 z Państwową Inspekcją Pracy. 



4. Rozwiązywanie powstałych konfliktów w drodze negocjacji. 

5. Zawieranie zakładowych układów zbiorowych pracy. 

§  9 

W razie sporu zbiorowego Związek Nauczycielstwa Polskiego w PB moŜe 

organizować stosowne formy protestu przewidziane prawem, nie wyłączając 

strajku. 

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE ZWI ĄZKU, ICH PRAWA l OBOWI ĄZKI 

§ 10 

1. Członkostwo Związku Nauczycielstwa Polskiego w PB nabywa się  wskutek 

złoŜenia 

 pisemnej deklaracji z dniem zatwierdzenia jej przez Przewodniczącego Związku.  

2. Dowodem przynaleŜności do Związku jest waŜna legitymacja związkowa 

wydana przez ZNP. 

§ 11 

Członkostwo Związku Nauczycielstwa Polskiego Politechniki Białostockiej ustaje 

wskutek: 

1. dobrowolnego wystąpienia po złoŜeniu oświadczenia na piśmie, 

2. skreślenia z listy członków na skutek nie opłacania składek przez okres             

co najmniej  3 miesięcy, 

3. rozwiązania stosunku pracy z PB, 

4. wykluczenia ze Związku, 

5. zgonu. 

 



§ 12 

1. Świadczenia statutowe Związku: 

a) zasiłki z tytułu: 

1. urodzenia dziecka, 

2. zgonu członka rodziny (dziecka, współmałŜonka, teściów, rodziców); 

b) nagrody za długoletnią pracę zawodową; 

c) dofinansowanie do imprez turystycznych i kulturalno-oświatowych 

organizowanych przez Związek , Uczelnię i Biura Turystyczne 

d) pomoc finansowo – rzeczowa. 

e) dofinansowanie lecznictwa sanatoryjnego 

2. Wysokość świadczeń statutowych na kolejny rok kalendarzowy ustala Zarząd 

 w zaleŜności od posiadanych środków.  

§ 13 

Członek Związku Nauczycielstwa Polskiego Politechniki Białostockiej ma prawo: 

1. uczestniczyć w zebraniach Związku; 

2. wybierać lub odwoływać członków Władz Związku oraz być wybieranym         

do tych organów z zastrzeŜeniem § 21 ust.1 pkt. 3; 

3. korzystać z porad i pomocy prawnej Związku w ochronie swych praw  

i interesów pracowniczych; 

4. korzystać ze świadczeń statutowych Związku; 

5. oceniać działalność organów Związku, wnioskować o odwołanie członków tych 

organów z pełnionych funkcji; 

6. być na bieŜąco informowanym o wszelkich decyzjach i innych działaniach 

organów Związku; 

7. występować z wnioskami i postulatami do organów Związku; 

8. brać udział w stosownych formach protestu organizowanych przez Związek, 



zgodnie z ustawą o związkach zawodowych i ustawie o rozwiązywaniu sporów 

zbiorowych. 

§ 14 

Członek Związku obowiązany jest: 

1. brać czynny udział w pracach Związku, 

2. przestrzegać postanowień Statutu i uchwał organów Związku oraz regularnie 

opłacać  składki członkowskie 

3. przestrzegać zasady koleŜeńskości i pomocy wzajemnej w Ŝyciu związkowym    

i na stanowisku pracy 

§ 15 

1. Za aktywną działalność społeczną zawodową członek Związku moŜe być 

wyróŜniony nagrodami związkowymi lub przedstawiony do nagród i odznaczeń 

Uczelnianych i Państwowych.  

2. Tryb przyznawania nagród związkowych: 

a) wniosek o nagrodę Przewodniczącemu Zarządu przedstawia Prezydium               

i zatwierdza Zarząd; 

b) wnioski o nagrody pozostałym członkom Związku przedstawia i zatwierdza 

Prezydium Zarządu. 

§ 16 

W przypadku naruszenia postanowień Statutu lub naruszenia zasad współŜycia 

społecznego uwłaczającego godności członka Związku  moŜna po wysłuchaniu 

członka ZNP udzielić kary: upomnienia, nagany lub wykluczyć ze związku. 

§ 17 

1. Uchwałę o ukaraniu, wykluczeniu a takŜe o zatarciu kary  podejmuje Zarząd 

Związku. 



2. Odwołanie od powyŜszej decyzji do Komisji Rewizyjnej przysługuje członkowi 

Związku w terminie 7 dni od doręczenia odpisu uchwały. 

ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE l ORGANY ZWI ĄZKU 

§ 18 

1. Władzami Związku są: 

a) Walne Zebranie Członków, 

b) Zebranie Delegatów (gdy liczba członków przekroczy 150 osób). 

2. Organami Związku są:  

a) Przewodniczący Związku, 

b) Zarząd Związku, 

  c) Prezydium Zarządu, 

 d) Komisja Rewizyjna Związku, 

e) Przedstawiciel Grupy Związkowej. 

3. Kadencja organów Związku trwa 4 lata. W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach czas trwania kadencji moŜe być zmieniony uchwałą Walnego 

Zebrania Członków lub Zebrania Delegatów. 

4. Liczba kadencji w organach związku jest nieograniczona 

5. Delegatów na Zebranie Delegatów wybierają ogniwa Związku wg klucza 

ustalonego przez Zarząd Związku na daną kadencję. Klucz wyborczy winien być 

ustalony tak, aby liczba delegatów stanowiła nie mniej niŜ 13% i nie więcej niŜ 

20% liczby członków Związku. Wybory przeprowadza się zgodnie z Art. 21 

Statutu i ordynacją wyborczą Związku. 

6. Mandat Delegata jest waŜny na okres całej kadencji. 

7. Nowe wybory Delegatów przeprowadza się w kampanii sprawozdawczo-



wyborczej. 

8. W razie zmniejszenia się liczby członków organu związkowego do stanu poniŜej  

50% składu, przeprowadza się wybory uzupełniające.  

9. Zebrania członków grupy, Zebrania Delegatów i Walnego Zebrania członków 

związku są waŜne: - w I terminie jeśli uczestniczy 50 % uprawnionych,                   

w II terminie – kiedy w I terminie nie było quorum. 

§ 19 

1. Organy Związku Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Białostockiej 

obowiązane są strzec samorządności i niezaleŜności Związku. 

2. W działalności swej organy Związku kierują się zasadami demokracji, 

kolegialności i jawności. 

§ 20 

1. Uchwały organów Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 

co najmniej połowy ogółu członków, z wyjątkiem przypadków szczególnych, 

określonych niniejszym Statutem. 

2. Organy wykonawcze i kontrolne Związku są zobowiązane do składania na 

zebraniach sprawozdań i wyjaśnień ze swej działalności. Zobowiązane są równieŜ 

do informowania członków Związku o realizacji uchwał własnych, zgłoszonych 

wniosków i postulatów oraz planowanych zamierzeniach podejmowanych             

w interesie pracowników i członków ZNP. 

3. Do opiniowania, uzgadniania wszystkich spraw pracowniczych przedstawianych 

przez władze Uczelni - wymagane są kolegialne uchwały Organów Związku. 

 

 



§ 21 

1. Organy Związku pochodzą z wyboru. Wybory odbywają się zgodnie                   

z opracowaną ordynacją wyborów na następujących zasadach: 

a) nie ogranicza się liczby kandydatów, 

b) głosuje się na poszczególnych kandydatów, 

c) głosowanie jest tajne. 

2. Funkcji w Organach Związku nie mogą pełnić osoby zajmujące następujące 

kierownicze stanowiska w Politechnice Białostockiej: 

a) Rektor i Prorektorzy PB, 

b) Kanclerz i  jego Zastępcy, 

c) Kwestor PB, 

d) Dziekani i Dyrektorzy Instytutów PB, 

e) Kierownik Działu Spraw Osobowych. 

3. Przewodniczącego Związku wybiera się w odrębnym głosowaniu. 

4. Członek Organu Związku jest zobowiązany: 

a) aktywnie uczestniczyć w pracach Organów Związku; 

b) reprezentować interesy  środowiska, utrzymywać z nim stałe kontakty, 

wysłuchiwać uwag,  propozycji członków Związku oraz przedstawiać je na 

posiedzeniach organów Związku; 

c) przekazywać członkom Związku informacje i sprawozdania ze swej działalności. 

§ 22  

1. Członkowie Organów Związku mogą być odwołani z zajmowanych funkcji 

przed upływem kadencji w przypadku nie wypełniania obowiązków, naruszania 

postanowień Statutu i obowiązujących uchwał Związku. 

2. Przewodniczącego Związku i Członków Komisji Rewizyjnej Związku odwołuje 

Walne Zebranie Członków lub Zebranie Delegatów. 



3. Odwołanie członków Organów Związku nie wymienionych w ust 2.  następuje w 

drodze uchwały Zarządu Związku. 

4. Decyzja o odwołaniu z zajmowanej funkcji członka organu Związku winna być 

podjęta po wysłuchaniu zainteresowanego. 

 

§ 23 

Mandat członka organów Związku wygasa przed upływem kadencji w przypadku: 

1. ustania członkostwa Związku, 

2. rezygnacji z mandatu, 

3. odwołania w trybie określonym w § 23 Statutu, 

4. niemoŜności pełnienia funkcji przez okres dłuŜszy niŜ 1/2 kadencji. 

 

WALNE ZEBRANIE/ ZEBRANIE DELEGATÓW  

§ 24 

NajwyŜszym organem Związku jest Walne Zebranie Członków, a gdy liczba 

członków Związku przekroczy 150 osób Zebranie Delegatów, które: 

1. ustala program działania Związku i regulamin wyborów Przewodniczącego, 

Zarządu i Komisji Rewizyjnej ; 

2. rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 

3. ustala Statut i zmiany Statutu Związku; 

4. ustala strukturę organizacyjną Związku; 

5. ustala liczbę członków Zarządu Związku oraz Komisji Rewizyjnej;  

6. wybiera Przewodniczącego Związku, będącego jednocześnie delegatem na 

Krajową Konferencję Szkolnictwa WyŜszego i Nauki ZNP, Komisję Rewizyjną 

oraz członków Zarządu;  



7. wybiera  pozostałych delegatów na Krajową Konferencję Szkolnictwa WyŜszego 

i Nauki ZNP;  

8. wybiera przedstawiciela do Rady Szkolnictwa WyŜszego i Nauki ZNP spośród 

członków Zarządu; 

9. określa ogólne zasady gospodarki finansowej i majątkowej, wysokość składki  

członkowskiej; 

10. rozpatruje wnioski i postulaty; 

11. decyduje o rozwiązaniu Związku; 

12. na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela lub odmawia udzielenia Zarządowi 

Związku absolutorium. W głosowaniu o udzielenie absolutorium nie biorą udziału 

członkowie ustępującego Zarządu Związku. 

§ 25 

Na mocy uchwały Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 

1/3 ogólnej liczby członków Związku Zarząd Związku jest zobowiązany               

do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania lub Zebrania Delegatów nie 

później niŜ w ciągu miesiąca od dnia podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku. 

 

ZARZĄD ZWIĄZKU 

§ 26 

W skład Zarządu wchodzą: 

1. Przewodniczący Związku, 

2. Przedstawiciele Grup Związkowych, 

3. Wybrani przez Walne Zebranie/ Zebranie Delegatów członkowie. 

 



Zarząd Związku kieruje bieŜącą działalnością Związku, a w szczególności: 

1. Realizuje Uchwały Walnego Zebrania / Zebrania Delegatów. 

2. Współdziała na zasadzie partnerstwa z wszystkimi organami Uczelni                

we wszystkich sprawach dotyczących warunków pracy i bytu członków Związku. 

3. Współdziała z innymi Związkami na terenie Uczelni. 

4. Zwołuje Walne Zebranie/Zebranie Delegatów i ustala zasady wyboru Delegatów 

i Przedstawicieli Grup Związkowych, termin Walnego Zebrania/Zebrania 

Delegatów oraz porządek obrad. 

5. Zarządza majątkiem Związku. 

6. Opracowuje i realizuje roczne budŜety. Sporządza sprawozdania z wykonania 

budŜetów. 

7. Powołuje, w zaleŜności od potrzeb komisje i zespoły problemowe. 

8. Przyznaje zasiłki oraz udziela pomocy finansowej członkom Związku. 

9. Ustala i kieruje zbiorowymi działaniami Związku. 

10. Zajmuje stanowisko wobec projektów i uchwał przedkładanych Senatowi     

lub Władzom Uczelni. 

11. Ogłasza i realizuje stosowne formy protestu. 

12. Zarząd Związku w okresie trwania kadencji raz w roku przedkłada członkom 

Związku informację  ze swojej działalności . 

13. Zarząd Związku wybiera ze swego grona Prezydium Związku i określa zakres 

uprawnień. 

Przewodniczący Związku:  

1. reprezentuje ZNP  i Zarząd,  

2. kieruje pracami Zarządu i Prezydium, nadzoruje wykonywanie obowiązków   

    przez członków Zarządu i Prezydium.  

 



§ 27 

 Zarząd Związku zbiera się w zaleŜności od potrzeb, nie rzadziej niŜ raz na dwa 

miesiące. 

 

KOMISJA REWIZYJNA 

§  28 

Do zadań Komisji Rewizyjnej naleŜy: 

1. Kontrolowanie działalności Zarządu Związku oraz realizacji uchwał organów 

 związkowych a ponadto gospodarki finansowej i majątkowej Związku. 

2. Przedkładanie Walnemu Zebraniu/Zebraniu Delegatów sprawozdań ze swej 

działalności. 

3. Ocena projektów budŜetów, jak teŜ sprawozdań z  ich realizacji oraz 

przekazywanie Zarządowi uwag i wniosków w tym zakresie. 

4. W razie stwierdzenia w zarządzaniu majątkiem Związku niezgodności               

ze Statutem  lub przepisami prawa, jak równieŜ niewłaściwego zabezpieczenia 

majątku, Komisja Rewizyjna niezwłocznie powiadamia o tym Zarząd Związku. 

§ 29 

1. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego. 

2. Posiedzenia Komisji powinny odbywać się co najmniej raz na kwartał. 

3. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin 

§ 30  

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach 

organów Związku z głosem doradczym. 

2. Członkowie Komisji nie mogą być równocześnie członkami Zarządu Związku. 

 



 

 

ROZDZIAŁ V 

MAJĄTEK ZWI ĄZKU 

§ 31 

1. Majątek Związku powstaje: 

a) ze składek członkowskich, 

b) wpływów z tytułu odpłatności za świadczenia socjalne, (imprezy turystyczno- 

    rekreacyjne, kulturalno - oświatowe, sportowe organizowane przez Związek) 

c) dochodów z działalności statutowej i gospodarczej, 

d) dotacji, darowizn, zapisów. 

2. Zarządzanie majątkiem Związku nie moŜe naruszać przepisów prawno - 

finansowych. 

§ 32 

Wysokość składki członkowskiej Związku Nauczycielstwa Polskiego                     

w Politechnice  Białostockiej ustala Walne Zebranie/Zebranie Delegatów               

w zaleŜności od potrzeb. 

§ 33 

Majątek Związku słuŜy realizacji i finansowaniu działalności statutowej                  

i gospodarczej Związku. 

 

 



§ 34 

Działalność związkowa realizowana jest na podstawie budŜetu uchwalonego przez 

Zarząd na okres roczny. 

§ 35 

Za właściwe zarządzanie i dysponowanie majątkiem Związku i środkami 

finansowymi na kontach ponoszą odpowiedzialność osoby upowaŜnione przez 

Zarząd. 

§ 36 

1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych są uprawnieni: 

Przewodniczący Zarządu i jedna z trzech osób upowaŜnionych przez Zarząd 

Związku. Do składania oświadczeń woli wymagane jest łączne działanie dwóch 

osób. 

2.W sprawach dotyczących nabywania, zbywania, przekazywania lub likwidacji 

trwałych        środków majątkowych wymagana jest uchwała Walnego Zebrania,    

a gdy liczba członków przekracza 150 osób, Zebrania Delegatów. 

§ 37 

ZNP moŜe prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych przez 

ustawę o Związkach Zawodowych i inne przepisy prawa. 

 

ROZDZIAŁ VI 

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

§ 38 

Okres przynaleŜności do innych związków zawodowych zalicza się do staŜu 

członkowskiego ZNP PB. StaŜ ZNP w  PB liczony jest od daty wskazanej             



na deklaracji członka. 

§ 39 

Zmiany w Statucie mogą być wprowadzone uchwałą Walnego Zebrania, a gdy 

liczba członków Związku przekroczy 150 osób uchwałą Zebrania Delegatów 

podjętą większością 2/3 waŜnie oddanych głosów przy obecności 50% 

uprawnionych do głosowania. 

§ 40 

1. Związek moŜe nawiązać współpracę z innymi związkami zawodowymi  

krajowymi i zagranicznymi. Decyzję o nawiązaniu współpracy podejmuje  Zarząd 

Związku w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów. 

2. Związek moŜe wchodzić w międzynarodowe struktury organizacyjne z innymi 

krajowymi związkami zawodowymi. Decyzję w tej sprawie podejmuje Walne 

Zebranie/Zebranie Delegatów w drodze uchwały przyjętej większością co najmniej 

2/3 głosów. 

3. Przedstawiciela Związku do międzyzakładowej/międzyzwiązkowej struktury 

deleguje Zarząd Związku. 

§ 41 

Rozwiązanie Związku moŜe nastąpić uchwałą Walnego Zebrania, a gdy liczba 

członków Związku przekroczy 150 osób, Zebrania Delegatów podjętą większością 

2/3 waŜnych oddanych głosów. 

 

 

 



§ 42 

Czynności związanych z likwidacją Związku dokonuje Komisja Likwidacyjna 

powołana przez Walne Zebranie/Zebranie Delegatów. 

1. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych sporządza się sprawozdanie, 

które składa się w sądzie. 

§ 43 

 

 

Statut uchwalono na Zebraniu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego       

w Politechnice Białostockiej dnia 3.12.2012 r.  

Statut wchodzi w Ŝycie z datą zarejestrowania w sądzie. 

 


