
STATUT
ZWIĄZKU ZAWODOWEGO

„BUDOWLANI”

Warszawa, dnia 21 maja 2010 r.

okl04 24/11/10 10:50  Page 3



S T A T U T

ZWIĄZKU ZAWODOWEGO
„BUDOWLANI”

Uchwalony przez VI Kongres w dniu 5 lutego 2009 r.

Tekst ujednolicony,
uwzględniający zmiany przyjęte uchwałą

VII Kongresu w dniu 21 maja 2010 r.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Związek nosi nazwę:

ZWIĄZEK ZAWODOWY „BUDOWLANI”
w skrócie: ZZ „BUDOWLANI” dalej zwany Związkiem.

2. Nazwa i znak graficzny ZZ „BUDOWLANI” stanowi własność Związku.

§ 2
1. Związek jest kontynuatorem ciągłości organizacyjnej i następcą prawnym:

– Centralnego Związku Robotników Przemysłu Budowlanego, Drzewnego, Ceramicznego,
Pokrewnych Zawodów w Polsce działającego do 1939 roku,

– Związku Zawodowego Robotników i Pracowników Przemysłu Budowlanego, Ceramiczne-
go i Pokrewnych Zawodów w Polsce działającego w latach 1945-1948,

– Związku Zawodowego Pracowników Budownictwa, Ceramiki i Pokrewnych Zawodów
w Polsce działającego w latach 1948-1953,

– Związku Zawodowego Pracowników Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych
działającego w latach 1953-1972,

– Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Budowlanego działającego w latach 1972-
1980,
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– Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Budowlane-
go i Spółdzielczości Budownictwa Mieszkaniowego w Polsce działającego od 1980 do 1981
roku,

– Federacji Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Pracowników Budownic-
twa działającej w latach 1983-1990,

– Federacji Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Pracowników Budownic-
twa „Budowlani” działającej w latach 1990-91,

– Związku Zawodowego „Budowlani” działającego od 1991 roku,
– Związku Zawodowego w Przemyśle Drzewnym działającego w latach 1897-1902,
– Związku Leśników Polskich, działającego w latach 1918 – 1939,
– Związku Zawodowego Pracowników Leśnych i Przemysłu Drzewnego działającego w la-

tach 1945-1981,
– Federacji Związków Zawodowych Pracowników Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego działa-

jącej w latach 1983-1995,
– Związku Zawodowego Pracowników Leśnictwa, Drzewnictwa i Ochrony Przyrody w RP

działającego w latach 1995 – 1999.
2. Związek jest spadkobiercą tradycji i symboli budowlanego, leśnego i drzewnego ruchu zawo-

dowego i korzysta z doświadczeń innych działających związków zawodowych pracowników bu-
downictwa, leśnictwa i drzewnictwa.

§ 3
1. Związek Zawodowy „Budowlani” jest jednolitą, dobrowolną, niezależną i samorządną ogólno-

krajową organizacją związkową.
2. (uchylony).

§ 4
1. Prawo wstępowania do Związku na zasadach określonych w Statucie przysługuje:

a) osobom pracującym w zawodach wykonywanych w budownictwie, usługach budowlanych,
przemyśle wyrobów budowlanych, wydobyciu materiałów budowlanych, przemyśle materia-
łów wiążących, w leśnictwie, ochronie środowiska, przemyśle drzewnym, meblarskim i pły-
towym, a także w przemyśle maszynowym, spółdzielczości mieszkaniowej, usługach
zaplecza socjalnego oraz w gospodarce komunalnej i mieszkaniowej – lub w zawodach po-
krewnych,

b) pracownikom zatrudnionym w podmiotach gospodarczych lub jednostkach organizacyjnych
działających w budownictwie, leśnictwie i pozostałych branżach lub na rzecz branż albo
zawodów wymienionych pod lit. a) – lub w branżach pokrewnych.

2. Członkiem Związku może być także osoba, która przeszła na emeryturę lub rentę albo jest bez-
robotna i spełniała warunki określone w ust. 1.

§ 5
1. Związek działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Członkami Związku mogą być pracownicy zatrudnieni na budowach zagranicznych. Związek

na podstawie umowy dwustronnej może powierzyć reprezentację ich interesów związkowi dzia-
łającemu w kraju, w którym realizowana jest budowa.
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§ 6
Siedzibą władz Związku jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 7
1. Związek posiada osobowość prawną. Jednostki organizacyjne Związku nabywają osobowość

prawną zgodnie z przepisami prawa w drodze uchwały Rady Krajowej Związku.
2. Związek nie odpowiada za zobowiązania jednostek organizacyjnych Związku prowadzących

działalność gospodarczą, posiadających osobowość prawną.

§ 8
1. Związek w swojej działalności kieruje się zasadami określonymi w Konstytucji Rzeczypospo-

litej Polskiej, ustawie o związkach zawodowych i innych ustawach, w międzynarodowych aktach
i konwencjach ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską oraz zasadami działania organiza-
cji, których Związek jest członkiem.

2. Podstawą działania Związku jest Statut i program działania uchwalany przez Kongres Związku.

§ 9
1. Związek może przystępować do organizacji międzyzwiązkowych w kraju i za granicą.
2. O przystąpieniu i wystąpieniu Związku z organizacji, o których mowa w ust. 1, decyduje Rada

Krajowa Związku.

§ 10
Związek w działalności statutowej jest niezależny.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA ZWIĄZKU

§ 11
Celami Związku są w szczególności:
1. Reprezentowanie i obrona praw oraz interesów w zakresie: warunków pracy i płacy, edukacji za-

wodowej, warunków socjalno-bytowych i kulturalnych pracowników, emerytów i rencistów, bez-
robotnych i ich rodzin.

2. Kształtowanie aktywności społecznej, etyki zawodowej i ochrona godności ludzi pracy.
3. Dążenie do podnoszenia rangi ruchu zawodowego.
4. Współdziałanie z organizacjami związkowymi oraz organizacjami pracodawców w kraju i za-

granicą na zasadach partnerskich, jak również współtworzenie i wstępowanie do międzynaro-
dowych organizacji pracowników.

§ 12
Związek dąży do osiągnięcia swoich celów między innymi przez:
1. Organizowanie współdziałania, prezentowanie stanowiska Związku wobec organów władzy

ustawodawczej, administracji państwowej, samorządowej i gospodarczej oraz organizacji poli-
tycznych, społecznych i stowarzyszeń.

2. Działania na rzecz realizacji porozumień społecznych oraz zawieranie układów zbiorowych pra-
cy, porozumień i innych umów, obronę osiągniętych uprawnień.
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3. Związkową kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących interesów pracowników, emerytów,
rencistów, bezrobotnych i ich rodzin.

4. Podejmowanie inicjatyw na rzecz doskonalenia prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych
i szeroko rozumianej polityki społecznej i gospodarczej.

5. Podejmowanie działań w celu zagwarantowania odpowiedniej rangi reprezentowanym zawodom.
6. Prowadzenie sporów z organami administracji państwowej, samorządowej, z organizacjami pra-

codawców i pracodawcami, celem realizacji zadań statutowych.
7. Udzielanie pomocy prawnej i podejmowanie interwencji w przypadkach konfliktów między

członkiem Związku a pracodawcą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Inicjowanie i organizowanie pomocy członkom Związku.
9. Prowadzenie działalności gospodarczej dla uzyskania środków na realizację zadań statutowych.
10. Prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej, informacyjno-propagandowej, wydawni-

czej, socjalnej, wypoczynkowej, kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej oraz ochrony zdrowia.
11. Otaczanie szczególną opieką młodych członków Związku, dbanie o podnoszenie ich kwalifika-

cji zawodowych.
12. Kultywowanie tradycji Związku, organizowanie i prowadzenie badań nad jego historią.

§ 13
1. Swoje cele i zadania Związek realizuje poprzez partnerskie współdziałanie z innymi związka-

mi zawodowymi, stowarzyszeniami, organizacjami politycznymi, organami samorządu, admi-
nistracji państwowej, pracodawcami i organizacjami pracodawców oraz jednostkami
edukacyjnymi.

2. Związek może podejmować akcje protestacyjne lub strajkowe na zasadach określonych ustawa-
mi i zgodnie z zasadami przyjętymi przez Radę Krajową.

3. (uchylony).
4. (uchylony).
5. (uchylony).

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE ZWIĄZKU

§ 14
1. O przyjęciu członka decyduje właściwy Zarząd podstawowej lub ponadpodstawowej organiza-

cji związkowej na podstawie złożonej pisemnej deklaracji ubiegającego się o członkostwo. O de-
cyzji należy niezwłocznie poinformować zainteresowanego oraz właściwy Zarząd Okręgu.

2. Od decyzji odmownej, jak również braku decyzji, przysługuje odwołanie do właściwego Zarzą-
du Okręgu.

3. Członkostwo w Związku ustaje z mocy prawa:
a) w razie śmierci członka,
b) w przypadku wystąpienia ze Związku,
c) w razie wykluczenia ze Związku,
d) w przypadku przystąpienia do innego związku zawodowego,
e) w przypadku nieopłacania składek członkowskich w okresie dłuższym niż 6 miesięcy

z zastrz. § 53 pkt. 2.
4. (uchylony).
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5. Z chwilą ustania członkostwa w Związku, były członek nie może ubiegać się o realizację swych
uprawnień członkowskich, o zwrot składek, ani partycypować w majątku Związku.

§ 15
1. Członkowie Związku mają równe prawa i obowiązki.
2. Członek Związku ma prawo:

a) uczestniczyć w działaniach Związku,
b) wybierać i być wybieranym do władz wszystkich szczebli na zasadach i warunkach określo-

nych Ordynacją Wyborczą Związku,
c) zwracać się do Związku we wszystkich sprawach dotyczących warunków bytowych, pracy

i płacy,
d) zgłaszać wnioski w sprawie działalności Związku,
e) uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach związkowych, które mają podjąć uchwałę doty-

czącą bezpośrednio jego osoby,
f) korzystać z obrony swych praw przez Związek oraz w uzasadnionych przypadkach korzy-

stać z pomocy socjalnej, prawnej i materialnej Związku,
g) korzystać z majątku Związku na zasadach określonych uchwałami Rady Krajowej Związku.

3. Członek Związku ma obowiązek:
a) przestrzegać postanowień Statutu i uchwał organów Związku,
b) regularnie płacić składki członkowskie,
c) brać udział w posiedzeniach organów i innych gremiów, do których został wybrany,
d) uczestniczyć w działaniach podejmowanych przez Związek i popierać wysuwane przezeń

postulaty,
e) współdziałać w kształtowaniu właściwych stosunków międzyludzkich,
f) przestrzegać zasad związkowej solidarności, wzajemnego poszanowania i pomocy,
g) dbać o dobre imię Związku.

4. Członek Związku nie może być członkiem innej organizacji związkowej.

ROZDZIAŁ IV
POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNE WOBEC

CZŁONKÓW ZWIĄZKU

§ 16
Postępowanie dyscyplinarne wobec członków Związku przeprowadza Sąd Koleżeński, powoływa-
ny na okres kadencji przez Radę Krajową. Szczegółowe zasady działania Sądu Koleżeńskiego okre-
śla Rada Krajowa.

ROZDZIAŁ V
STRUKTURY ZWIĄZKU

§ 17
1. W ramach Związku funkcjonują struktury:

a) Krajowe,
b) Okręgowe,
c) Podstawowe.
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2. Organami Związku w poszczególnych strukturach są:
1) Organy Krajowe:

a) Kongres Związku,
b) Rada Krajowa,
c) Zarząd Krajowy,
d) Główna Komisja Rewizyjna.

2) Organy Okręgowe:
a) Okręgowy Zjazd Delegatów,
b) Rada Okręgu,
c) Zarząd Okręgu,
d) Okręgowa Komisja Rewizyjna.

3) Organy podstawowe:
a) Ogólne Zebranie Członków (Delegatów),
b) Zarząd Organizacji Podstawowej,
c) Komisja Rewizyjna.

3. Ponadto w ramach Związku mogą działać sekcje zawodowe i branżowe, powoływane przez Ra-
dę Krajową na okres kadencji organów Związku.

§ 18
1. Za organ nadrzędny uznaje się każdy organ wyższego szczebla obejmujący swoim zasięgiem

działania dany organ podrzędny z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Organem nadrzędnym jest również organ tego samego szczebla powołujący organ podrzędny.
3. Organy wykonawcze nie są organami nadrzędnymi dla organów kontrolnych.

§ 19
1. Kolegialne organy Związku, wyrażają swoją wolę w formie uchwał podejmowanych zwykłą

lub – tam gdzie Statut na to wskazuje – kwalifikowaną większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków organu lub struktury, w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem
ust. 2.

2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach członków organów, udzielaniu absolutorium,
nad wnioskami o odwołanie członków organów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak
również w innych sprawach osobowych.

§ 20
1. Mandat delegata lub funkcja członka organu Związku wygasa przed upływem kadencji w razie:

a) rezygnacji bądź odwołania z mandatu lub funkcji,
b) utraty praw członkowskich,
c) ograniczenia zdolności do czynności prawnych,
d) skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na karę pozbawienia wolności,
e) niemożności sprawowania mandatu lub pełnienia funkcji przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,
f) nieudzielenia absolutorium.

2. Wygaśnięcie mandatu lub pełnionej funkcji stwierdza w drodze uchwały organ, którego człon-
kiem jest zainteresowany lub organ, który go powołał.

3. W przypadku wygaśnięcia funkcji przewodniczącego organu należy niezwłocznie zwołać odpo-
wiedni organ w celu wyboru nowego przewodniczącego.
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§ 21
Członkowie Rady Krajowej, Zarządu Krajowego, Rady Okręgu i Zarządu Okręgu Związku nie mo-
gą jednocześnie pełnić funkcji w organach kontrolnych szczebla krajowego i okręgowego.

§ 22
1. Skład organów kolegialnych Związku w trakcie kadencji jest uzupełniany w kolejności według

liczby zdobytych głosów poprzez kandydatów, którzy w wyborach do tego organu poprzednio
nie uzyskali mandatu.

2. W przypadku, gdy uzupełnienie składu organu zgodnie z ust. 1 nie jest możliwe, a liczebność
członków organu spadła poniżej 75% w stosunku do liczby członków wyłonionej w wyborach,
Przewodniczący Związku na wniosek tego organu lub z inicjatywy własnej może zarządzić wy-
bory uzupełniające do tego organu.

§ 23
1. Kadencja organów Związku trwa 5 lat.
2. Kolejna kadencja rozpoczyna się z dniem wyborów organów, które odbywają się nie później niż do dnia:

a) 30 czerwca – w przypadku organizacji podstawowych,
b) 30 kwietnia roku następującego po terminach wskazanych w pkt 1 i 2 a) w przypadku orga-

nów krajowych i okręgowych,
c) 31 maja roku następującego bezpośrednio po terminach wskazanych w pkt 1 i 2 w przypad-

ku organów krajowych.
3. (uchylony).
4. (uchylony).
5. Zasady wyboru do organów Związku reguluje Ordynacja Wyborcza.

ROZDZIAŁ VI
KONGRES ZWIĄZKU

§ 24
1. Kongres jest najwyższym organem Związku.
2. Kongres może być Zwyczajny albo Nadzwyczajny.
3. Kongres tworzą delegaci wybrani zgodnie z Ordynacją Wyborczą.

§ 25
Kongres zwoływany jest przez Radę Krajową Związku, a o jego miejscu i porządku zawiadamia się
delegatów nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

§ 26
Do uprawnień Kongresu Zwyczajnego należy:
1. Przyjęcie programu działania.
2. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Radę Krajową Związku, Zarząd Kra-

jowy Związku i Główną Komisję Rewizyjną.
3. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań, Rady Krajowej Związku i Głównej Komisji Rewizyjnej.
4. Udzielanie na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej absolutorium dla każdego z członków Za-

rządu Związku.
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5. Uchwalanie Statutu Związku oraz jego zmian.
6. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu jego majątku.
7. Wybór i odwołanie Przewodniczącego Związku, członków Rady Krajowej oraz Przewodniczą-

cego Głównej Komisji Rewizyjnej i członków Głównej Komisji Rewizyjnej.
8. Podejmowanie uchwał, stanowisk i rezolucji we wszystkich sprawach istotnych dla Związku.

§ 27
Kongres jest prawomocny, jeżeli bierze w nim udział co najmniej 50% + 1 delegatów.

§ 28
Uchwały Kongresu podejmowane są zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwał dotyczących
zmian w Statucie i likwidacji Związku, które wymagają dla swojej ważności co najmniej 2/3 gło-
sów delegatów obecnych na posiedzeniu Kongresu.

§ 29
1. Kongres Nadzwyczajny zwoływany jest przez Radę Krajową Związku:

a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej podjęty większością 2/3 głosów przy obecności co

najmniej 2/3 członków,
c) na wniosek co najmniej 2/3 liczby Rad Okręgowych.

2. Rada Krajowa Związku zwołuje Kongres Nadzwyczajny w terminie 3 miesięcy od dnia podję-
cia uchwały o zwołaniu Kongresu.

3. Kongres Nadzwyczajny jest prawomocny przy udziale co najmniej 50% + 1 delegatów w pierw-
szym terminie Kongresu, a w drugim terminie przy udziale nie mniej niż 1/3 delegatów.

4. Zawiadomienie o zwołaniu Kongresu Nadzwyczajnego powinno zawierać: porządek obrad Kon-
gresu, miejsce i oba terminy Kongresu.

5. W sprawach nie objętych porządkiem obrad uchwał podjąć nie można.
6. Wniosek o zwołanie Kongresu Nadzwyczajnego winien zawierać proponowany porządek obrad.

ROZDZIAŁ VII
RADA KRAJOWA ZWIĄZKU

§ 30
1. Rada Krajowa Związku kieruje pracami Związku w okresie między Kongresami i realizacją

programu działania Związku zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami Kongresu.
2. Radę Krajową tworzą członkowie wybrani zgodnie z Ordynacją Wyborczą oraz Przewodniczą-

cy Związku.

§ 31
1. Do zakresu działania Rady Krajowej Związku należy:

a) zwoływanie Kongresu Związku,
b) nadzorowanie działalności Zarządu Krajowego Związku i rozpatrywanie odwołań od jego decyzji,
c) uchwalanie rocznych planów działalności Związku,
d) uchwalanie budżetu, zatwierdzanie sprawozdania finansowego Związku,
e) określanie kierunków gospodarki finansowej i majątkowej Związku,
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f) określanie zasad finansowania działalności statutowej,
g) interpretowanie postanowień Statutu,
h) wypracowywanie i prezentowanie stanowisk Związku,
i) powoływanie Krajowych Sekcji oraz przyjęcie zasad ich funkcjonowania,
j) odbywanie posiedzeń w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku,
k) zatwierdzanie sprawozdania rocznego z działalności Zarządu Krajowego Związku,
l) udzielanie absolutorium rocznego każdemu z członków Zarządu Krajowego Związku,
ł) wybór i odwołanie Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Związku oraz człon-

ków Zarządu Krajowego,
m) uchwalanie ordynacji wyborczej,
n) uchwalanie Regulaminów funkcjonowania struktur Związku,
o) decydowanie o nabyciu lub zbyciu nieruchomości,
p) określanie trybu rejestrowania i wyrejestrowywania podstawowych i ponadpodstawowych

struktur związkowych,
q) powołanie członków Sądu Koleżeńskiego spośród kandydatów zgłoszonych przez Rady

Okręgów oraz określenie jego zadań i kompetencji,
r) nadawanie członkostwa honorowego Związku.

2. Rada Krajowa Związku może w razie potrzeby powoływać, także spoza grona swych członków,
komisje lub zespoły robocze, określając zakres ich kompetencji i obowiązków.

3. Rada Krajowa Związku określa strukturę wewnątrzorganizacyjną Związku.

ROZDZIAŁ VIII
ZARZĄD KRAJOWY ZWIĄZKU

§ 32
Zarząd Krajowy jest organem kolegialnym. W skład Zarządu Krajowego wchodzą: Przewodniczący
Związku, Wiceprzewodniczący Związku oraz pozostali członkowie Zarządu.

§ 33
1. Zarząd Krajowy prowadzi sprawy Związku i reprezentuje Związek. Do składania oświadczeń

woli w sprawach majątkowych Związku wymagane jest łączne działanie dwóch członków Za-
rządu Krajowego, z których jeden jest Przewodniczącym Związku.

2. W szczególności do kompetencji Zarządu Krajowego należy:
a) prowadzenie działalności statutowej i gospodarczej Związku, zawieranie umów, zaciąganie

zobowiązań finansowych w ramach uchwalonego budżetu,
b) realizowanie uchwał Rady Krajowej Związku oraz zaleceń Głównej Komisji Rewizyjnej,
c) zarządzanie (administrowanie) majątkiem Związku,
d) przyznawanie związkowych odznak i wyróżnień za szczególnie aktywną działalność związ-

kową i zawodową,
e) odbywanie posiedzeń w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące,
f) nadzór nad działalnością jednostek obsługi Związku,
g) kierowanie strajkami ogólnokrajowymi,
h) wypracowywanie i prezentowanie stanowisk w sprawach społecznych i gospodarczych,
i) prowadzenie rejestru struktur i członków Związku,
j) nadzorowanie i koordynowanie działalności Rad i Zarządów Okręgów oraz Sekcji,
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k) rozpatrywanie wniosków kierowanych przez Okręgi, Sekcje Krajowe oraz struktury podsta-
wowe Związku.

3. Zarząd odpowiada przed Radą Krajową Związku w zakresie:
a) składania bieżących informacji ze swej działalności,
b) stanu realizacji uchwał i wniosków Rady Krajowej Związku,
c) działalności szkoleniowej, wychowawczej i wydawniczej dla potrzeb pracy związkowej,
d) działalności gospodarczej, finansowej, sanatoryjnej i inwestycyjno – remontowej.

4. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Krajową Związku.
5. Do wykonywania zastępstwa prawnego upoważnieni są: Przewodniczący, Wiceprzewodniczą-

cy Związku lub osoba posiadająca pełnomocnictwo udzielone przez Przewodniczącego lub Wi-
ceprzewodniczącego Związku.

§ 34
Zarząd Krajowy Związku może w razie potrzeby powołać, także spoza grona swych członków, ko-
misje lub zespoły robocze, określając zakres ich kompetencji i obowiązków.

ROZDZIAŁ IX
PRZEWODNICZĄCY ZWIĄZKU

§ 35
1. Przewodniczący Związku jest kierownikiem Związku Zawodowego „Budowlani” – jako zakła-

du pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.
2. Do kompetencji Przewodniczącego Związku należy w szczególności:

a) zawieranie ponadzakładowych układów zbiorowych pracy oraz upoważnianie imiennie
wskazanych członków Związku do ich zawierania,

b) kierowanie pracą Rady Krajowej Związku i Zarządu Krajowego Związku,
c) reprezentowanie Związku na zewnątrz wobec władz, organów administracji państwowej,

samorządowej, wymiaru sprawiedliwości, organizacji gospodarczych, politycznych i insty-
tucji oraz organizacji międzynarodowych,

d) określanie schematu organizacyjnego jednostek obsługi struktur Związku, nadzór nad ich
pracą oraz powoływanie sekretarzy krajowych po zasięgnięciu opinii Rady Krajowej Związ-
ku i nadzór nad ich pracą,

e) zwoływanie posiedzeń Rady Krajowej Związku i Zarządu Krajowego oraz przedkładanie
projektów porządku ich obrad.

3. Inne szczegółowe obowiązki oraz uprawnienia Przewodniczącego określa Rada Krajowa Związku.

ROZDZIAŁ X
GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

§ 36
Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku działającym w oparciu o Statut
i uchwały Kongresu.

§ 37
Do zadań Głównej Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
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1. Kontrolowanie realizacji uchwał organów Związku.
2. Kontrolowanie zgodności działań organów Związku i jego jednostek organizacyjnych ze Statu-

tem i przyjętymi uchwałami.
3. Kierowanie do Rady Krajowej wniosków o stwierdzenie niezgodności uchwał organów Związ-

ku ze Statutem lub uchwałami organów nadrzędnych.
4. Składanie sprawozdań ze swojej działalności Kongresowi, przedstawianie Radzie Krajowej

Związku rocznych informacji o podejmowanych działaniach, a Zarządowi Krajowemu Związ-
ku informacji z wyników kontroli oraz realizacji wniosków pokontrolnych.

5. Opiniowanie projektu budżetu i rocznego sprawozdania finansowego.
6. Składanie wniosków o absolutorium dla członków Zarządu Krajowego Związku.
7. Nadzór i koordynacja działalności Komisji Rewizyjnych niższego szczebla i ustalanie regulami-

nu i wytycznych do ich pracy.
8. Odbywanie posiedzeń w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 2 razy w roku.

§ 38
Poddany kontroli organ Związku zobowiązany jest ustosunkować się do dokonanych ustaleń w ter-
minie do 30 dni, a wnioski Komisji uwzględnić w swojej działalności.

§ 39
W razie stwierdzenia nieprawidłowości w zarządzaniu lub gospodarowaniu majątkiem lub fundu-
szami Związku Główna Komisja Rewizyjna obowiązana jest zawiadomić Radę Krajową Związku
i złożyć wniosek o nieudzielenie absolutorium.

§ 40
Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w posiedzeniach Rady Krajowej
Związku oraz Zarządu Krajowego Związku z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ XI
OKRĘGOWE STRUKTURY ZWIĄZKU

§ 41
1. Okręgowy Zjazd Delegatów Związku jest najwyższym organem Związku na szczeblu Okręgu.
2. Okręgowy Zjazd Delegatów może być Zwyczajny lub Nadzwyczajny.
3. Do uprawnień Okręgowego Zjazdu Delegatów należy w szczególności:

a) ustalanie programu działania Okręgu,
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Okręgu oraz Okręgowej Komisji Re-

wizyjnej,
c) udzielanie na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej absolutorium dla każdego z członków

Zarządu Okręgu,
d) podejmowanie uchwał i wyrażanie stanowisk w sprawach istotnych dla działalności

Okręgu,
e) wybór i odwołanie Przewodniczącego Okręgu, członków Rady Okręgu, Przewodniczącego

Okręgowej Komisji Rewizyjnej, członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Delegatów
na Kongres zgodnie z Ordynacją Wyborczą,

f) (uchylony).
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4. Rada Okręgu wybiera i odwołuje Wiceprzewodniczących i członków Zarządu Okręgu.

§ 42
1. Zasady funkcjonowania Okręgu określa Rada Krajowa Związku w Regulaminie Okręgu.
2. Zasady funkcjonowania Okręgowej Komisji Rewizyjnej określa Główna Komisja Rewizyjna

w Regulaminie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

ROZDZIAŁ XII
PODSTAWOWE STRUKTURY ZWIĄZKU

§ 43
Związek realizuje swoje cele i zadania statutowe przypisując szczególną rolę swoim strukturom
podstawowym i zrzeszonym w nich członkom Związku.

§ 44
1. Jednostkami organizacyjnymi Związku na szczeblu podstawowym, zwanymi organizacjami pod-

stawowymi, są:
a) organizacje międzyzakładowe,
b) organizacje zakładowe,
c) (uchylony).

2. Organizacją zakładową Związku jest organizacja podstawowa obejmująca zasięgiem działania
jeden zakład pracy.

3. Organizacją międzyzakładową Związku jest organizacja podstawowa obejmująca zasięgiem
działania co najmniej dwa zakłady pracy, będące pracodawcami z rozumieniu Kodeksu pracy.

4. Organizacji zakładowej i międzyzakładowej przysługują wszelkie przewidziane w przepisach
prawa pracy uprawnienia.

5. Najwyższym organem organizacji podstawowych jest Ogólne Zebranie członków (delegatów).
Organem wykonawczym, kierującym całokształtem działalności organizacji podstawowej jest
Zarząd Zakładowy/Międzyzakładowy. Organem kontrolnym organizacji podstawowych jest Ko-
misja Rewizyjna, a w razie niedokonania jej wyboru – właściwa terytorialnie Okręgowa Komi-
sja Rewizyjna.

6. Szczegółowe zasady funkcjonowania organów organizacji podstawowych określa Rada Krajo-
wa Związku w Regulaminie Organizacji Podstawowych. Zasady funkcjonowania komisji rewi-
zyjnych w organizacjach podstawowych określa Główna Komisja Rewizyjna.

§ 45
1. W przedsiębiorstwach wielozakładowych i holdingach Zarządy podstawowych organizacji

związkowych mogą powoływać w drodze porozumienia Komisję Koordynacyjną. Porozumie-
nie należy zarejestrować w Zarządzie Krajowym Związku.

2. Do prac w Komisji Koordynacyjnej każda organizacja podstawowa deleguje swoich przedstawi-
cieli w liczbie określonej w porozumieniu.

3. Komisja Koordynacyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
4. Do kompetencji Komisji Koordynacyjnej należy w szczególności:

a) zajmowanie stanowisk wobec pracodawców oraz innych organizacji i organów samorządu
załogi w sprawach zbiorowych interesów i praw pracowniczych,
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b) opiniowanie i konsultowanie projektów aktów prawnych dotyczących pracowników,
c) kreowanie i wspomaganie działalności organizacji podstawowych,
d) realizacja uchwał Zarządów podstawowych organizacji związkowych.

§ 46 – 51
(uchylone).

ROZDZIAŁ XIII
MAJĄTEK ZWIĄZKU

§ 52
1. Majątek Związku stanowią w szczególności nieruchomości, ruchomości, udziały, prawa,

środki finansowe, majątek uzyskany w drodze następstwa prawnego oraz papiery warto-
ściowe.

2. Majątek tworzy się:
a) ze składek członkowskich,
b) z darowizn, zapisów, dotacji,
c) z działalności statutowej i gospodarczej.

3. Przyjęcie, przekazanie i zbycie dotacji, darowizny, zapisu nie może być sprzeczne z interesami
Związku.

4. (uchylony).
5. Czynności dotyczące nabycia lub zbycia nieruchomości wymagają uchwały Rady Krajowej

Związku przyjętej większością 2/3 głosów członków Rady Krajowej w obecności co naj-
mniej 50% jej składu.

6. Majątek rozwiązanej jednostki organizacyjnej stanowi majątek Związku.
7. (uchylony).

§ 53
1. Wysokość miesięcznej składki członkowskiej nie może być niższa niż 1% minimalnego mie-

sięcznego wynagrodzenia brutto.
2. (uchylony).
3. Wysokość składki odprowadzanej na rzecz struktur ponadpodstawowych przez organizacje pod-

stawowe nie może być niższa niż 25 % składki zbieranej przez te organizacje.
4. Członkowie Związku mogą przekazywać składkę bezpośrednio na konto właściwej terytorial-

nie, zawodowo lub branżowo struktury ponadzakładowej.
5. Składka nie podlega zwrotowi.

§ 54
Związek prowadzi finansowanie swej działalności w oparciu o budżet roczny.

ROZDZIAŁ XIV
ZASADY UCHWALANIA ZMIAN STATUTU

§ 55
1. Opracowanie jednolitego projektu nowego Statutu bądź zmian do Statutu Związku należy

do Zespołu Statutowego.
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2. Przewodniczącego Zespołu Statutowego powołuje Przewodniczący Związku w terminie co naj-
mniej 6 miesięcy przed planowanym zwołaniem Kongresu.

3. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele Okręgów Związku, Sekcji Krajowych oraz wyzna-
czeni przez Przewodniczącego Związku pracownicy Związku.

§ 56
1. Regulamin pracy Zespołu Statutowego i tryb konsultacji zapisów Statutu określa Rada Krajo-

wa.
2. Zatwierdzenia jednolitej wersji projektu, po uwzględnieniu uwag i wniosków Okręgów, doko-

nuje Rada Krajowa w drodze uchwały.

§ 57
1. Jednolita wersja projektu Statutu przedstawiana jest na Kongresie i poddawana w pierwszej ko-

lejności głosowaniu za przyjęciem jej w całości.
2. W razie odrzucenia jednolitej wersji projektu Kongres powołuje Komisję Statutową, która przy-

gotowuje nowy projekt zmian Statutu, uwzględniający zastrzeżenia zgłoszone do pierwszego
projektu oraz wnioski przedstawione przez delegatów na Kongres.

ROZDZIAŁ XV
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 58
1. Związek posiada:

a) sztandar,
b) odznakę honorową w kształcie konturów Polski. W konturze Polski na tle biało-czerwonym

znajduje się kielnia i liść laurowy. Wyżej wymieniony kontur zawieszony jest na metalowej
baretce z napisem „ZZ Budowlani”. Odznakę nadaje Zarząd Krajowy Związku zgodnie z re-
gulaminem uchwalonym przez Radę Krajową Związku,

c) odznakę honorową I stopnia w kształcie konturów Polski. W konturze Polski na tle biało-
-czerwonym znajduje się kielnia i liść laurowy. Wyżej wymieniony kontur zawieszony jest
na baretce w kolorze niebieskim z pasem biało-czerwonym i żółtym obrzeżem. Odznakę
nadaje Zarząd Krajowy Związku zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Krajową
Związku,

d) odznakę honorową dla zbiorowości (dużą) w kształcie konturów Polski. W konturze Polski
na tle biało-czerwonym znajduje się kielnia i liść laurowy. Wyżej wymieniony kontur zawie-
szony jest na baretce z napisem „ZZ Budowlani”. Odznakę nadaje Zarząd Krajowy Związ-
ku zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Krajową Związku,

e) znaczek: w czerwoną dużą literę „B” wrysowana jest złota kielnia, kontur litery od dołu i le-
wej strony obejmuje kątownik murarski w kolorze złotym,

f) Rada Krajowa Związku może w drodze uchwały ustanawiać inne odznaki i oznaczenia bran-
żowe, a także sztandary i proporce dla struktur terenowych i branżowych oraz określić za-
sady ich przyznawania i stosowania.

2. Związek posługuje się pieczęciami, których wzór określa Rada Krajowa.
3. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący organów i struktur Związku mogą posługiwać się pie-

częciami imiennymi, których wzór określa Rada Krajowa.
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§ 59
1. Czynności związanych z likwidacją Związku dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez

Kongres.
2. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych Komisja sporządza sprawozdanie, które składa

we właściwym sądzie.
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