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STATUT 

ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO 

W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM 

WE WROCŁAWIU 
 
 
 

Uczelniana organizacja Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Ekonomicznym 

we Wrocławiu wchodzi w skład ogólnopolskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego z 

siedzibą w Warszawie. 

Uczelniany Związek Nauczycielstwa Polskiego – Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

jest jednolitym, dobrowolnym, niezależnym i samorządnym związkiem zawodowym 

pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki. 

Niniejszy Statut Uczelnianego Związku Nauczycielstwa Polskiegojest zgodny z zapisami 

Statutu ogólnopolskiego Związku NauczycielstwaPolskiego przyjętego na nadzwyczajnym 

posiedzeniuXXXVIII Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP w dniu 30 listopada 2004 r.  

Integralną częścią niniejszego Statutu jest Regulamin wyborczy władz ZNP. 

 

 

I. Postanowienia ogólne 
 

Art. 1 
 

Uczelniana organizacja ZNP jest dobrowolnym, niezależnym i samorządnym związkiem 

zawodowym pracowników zatrudnionych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. 

Uczelniany ZNP zrzesza w swoich szeregach również byłych pracowników Uczelni, którzy 

przeszli na emerytury lub renty. 

 

 

 

 

 

Art. 2 
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Uczelniany ZNP, służąc ogółowi społeczności akademickiej Uczelni, opiera swoje działanie 

na Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i przepisach prawa obowiązującego w państwie 

polskim. 

 

Art. 3 

 
Uczelniany ZNP posiada osobowość prawną i niezależność organizacyjną w zakresie 

ustalonym przez krajowy Statut ZNP. 

 

Art. 4 

 
Terenem działania uczelnianego ZNP jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu w 

rozumieniu przepisów Prawa o szkolnictwie wyższym z 2005 r. 

 

Art. 5 

 
Uczelniany ZNP wchodzi w strukturę Krajowego ZNP w rozumieniu rozdziału VII pt. 

Szkolnictwo wyższe i nauka Statutu krajowego ZNP, zwanego zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt 1 

„Krajową Organizacją”. 

 

Art. 6 

 
Niniejszy statut jest zgodny z zapisem art. 65 ust. 1 pkt 2 krajowego Statutu ZNP i 

sporządzony został na potrzeby ZNP w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. 
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II. Cele i zadania uczelnianego ZNP Uniwersytetu Ekonomicznego  

we Wrocławiu 

 

Art. 7 
ZNP w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu prowadzi i rozwija wszechstronną 

działalność zmierzającą do podniesienia rangi pracowników Uczelni, dba o ich status prawny 

i bezpieczeństwo zatrudnienia i pracy, współdziała z władzami Uczelni w zakresie 

przestrzegania praworządności, współtworzy akty prawne władz Uczelni wpływające na 

gospodarność i stosunki międzyludzkie, nadzoruje i kontroluje przestrzeganie prawa pracy, 

współdziała z władzami Uczelni we wszystkich sprawach dotyczących należytego 

funkcjonowania Uczelni, w szczególności: 

1) dba o przestrzeganie prawa pracy i przepisów z nim związanych; 

2) wpływa na stosunki międzyludzkie na linii pracodawca – pracownik; 

3) współdziała w rozwiązywaniu problemów płacowych; 

4) opiniuje propozycje władz Uczelni związane z podwyżkami wynagrodzeń 

 i przeszeregowaniem pracowników; 

5) dąży do systematycznej poprawy warunków pracy pracowników oraz poprawy ich sytuacji  

     materialnej; 

6) udziela pracownikom pomocy prawnej w zakresie dochodzenia należnych uprawnień 

     i świadczeń; 

7) kontroluje warunki pracy, stan BHP stanowisk pracy, przeciwdziała wypadkom przy pracy  

    i chorobom zawodowym; 

8) współuczestniczy w sprawowaniu nadzoru nad wykorzystaniem Zakładowego Funduszu  

    Świadczeń Socjalnych; 

9) rozwija różnorodne formy samopomocy koleżeńskiej, a w razie potrzeby współuczestniczy  

    w zorganizowaniu i nadzorowaniu kasy zapomogowo-pożyczkowej; 

10) uczestniczy w otaczaniu emerytów i rencistów opieką społeczną; 

11) udziela członkom związku wszelkiego rodzaju zasiłków statutowych i zapomóg; 

12) uczestniczy w pracach Komisji Pojednawczej, działającej na podstawie przepisów  

      Kodeksu Pracy; 

13) współdziała z odpowiednimi służbami Uczelni w zakresie ubezpieczeń i świadczeń  

     społecznych. 
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Art. 8 

 
Uczelniany ZNP aktywnie uczestniczy w kształtowaniu postępowego modelu szkolnictwa 

wyższego i nauki. W tym celu w szczególności: 

1) współdziała z władzami Uczelni i Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP w zakresie  

    kształtowania optymalnego modelu szkolnictwa wyższego i nauki oraz zapewnia na 

    potrzeby szkół niezbędnych środków finansowych gwarantujących rozwój szkolnictwa 

    i nauki; 

2) wspólnie ze wszystkimi pracownikami i instytucjami Uczelni wpływa na kształtowanie  

    etyki zawodowej pracowników szkół wyższych, stoi na straży przestrzegania 

    wypracowanych zasad etycznych i moralnych; 

3) dąży do nieskrępowanego rozwoju nauki i do prowadzenia badań służących postępowi  

    społecznemu; 

4) rozwija działalność na rzecz polepszenia jakości i efektywności pracy na Uczelni; 

5) dąży do zapewnienia jednostkom naukowo-dydaktycznym niezbędnego warsztatu  

     badawczego i szkoleniowego; 

6) dąży do przestrzegania zasad tolerancji i pełnej demokracji na Uczelni; 

7) umacnia wśród pracowników Uczelni poczucie odpowiedzialności za właściwe i  

    gospodarcze funkcjonowanie Uczelni. 

 

III. Środki i formy działania uczelnianego ZNP 

 

Art. 9 
1. Uczelniany ZNP w ramach posiadanej samorządności prawnej i organizacyjnej stosuje  

    wszelkie prawnie dozwolone środki, metody i formy działalności. 

2. Uczelniany ZNP w swojej pracy korzysta z pełnego zabezpieczenia prawnego  

    gwarantowanego przez ZNP. 

3. Dla osiągnięcia swych celów ZNP stosuje w szczególności następujące środki i formy  

    działania: 

a) współpracuje ze strukturą krajową ZNP, zrzeszającą szkoły wyższe i instytucje naukowe; 

b) współpracuje z władzami Uczelni w zakresie swoich zainteresowań i powinności; 

c) opiniuje akty prawne wydawane przez władze Uczelni; 

d) korzysta z pomocy prawnej Inspekcji Pracy; 
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e) współuczestniczy w rozstrzyganiu sporów pomiędzy pracownikami a władzami Uczelni; 

f) organizuje i ułatwia swoim członkom samokształcenie; 

g) prowadzi badania kosztów utrzymania pracowników w aspekcie otrzymywanego  

     wynagrodzenia i dochodu rodziny; 

h) udziela swoim członkom i pracownikom, którzy się o to zwrócą, niezbędnej pomocy  

    prawnej a także broni ich interesów; 

i) wyraża sprzeciw wobec decyzji władz Uczelni naruszających wspólne interesy  

   pracownicze; 

j) zapewnia pracownikom Uczelni zatrudnionym na funkcji związkowej powrót na  

   poprzednie miejsce pracy i stanowisko. 

 

IV. Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

Art. 10 

 
1. W poczet członków ZNP Uczelni mogą być przyjmowani wszyscy pracownicy Uczelni,  

     którzy zgłoszą swój akces do związku, a także słuchacze studiów doktoranckich oraz 

     emeryci i renciści z innych uczelni z rejonu działania Uniwersytetu Ekonomicznego.   

     Osoby pracujące oraz emeryci i renciści należący do ZNP muszą akceptować niniejszy  

     Statut. 

     Członkowie uczelnianego ZNP po przejściu na emeryturę lub rentę zachowują nadal  

     członkostwo ZNP pod warunkiem, że w terminie 3 miesięcy zawiadomią Radę Zakładową 

     uczelnianego ZNP o swoim pozostaniu w ZNP. 

2. Przyjęć w poczet członków ZNP dokonuje Rada Zakładowa ZNP na podstawie pisemnej  

    deklaracji kandydata. 

3. Na podobnej zasadzie w poczet członków ZNP przyjmowani są emeryci i renciści, byli  

    pracownicy Uczelni, którzy nie spełnią wymogu art. 7 ust. 3 Statutu krajowego ZNP, a  

    także emeryci z innych uczelni aktualnie zamieszkali na obszarze działania Uniwersytetu  

    Ekonomicznego we Wrocławiu. 

4. Przynależność do uczelnianego ZNP wyklucza przynależność do innego, poza ZNP,  

    związku zawodowego. 

5. Dowodem przynależności do uczelnianego ZNP jest ważna legitymacja członkowska. 

 



 9 

Art. 11 

 
1. Do stażu związkowego zalicza się: 

a) okres przynależności do innego związku zawodowego, przed przyjęciem do ZNP, jeżeli  

    przerwa w przynależności związkowej nie przekracza 1 roku, a zainteresowany 

    pracownik udokumentuje przynależność do innego związku; 

b) okres odbywania przez pracownika – członka ZNP służby wojskowej; 

c) okres przynależności do związków zawodowych za granicą, jeżeli zainteresowany zgłosi  

    swój akces w ciągu 6 miesięcy od daty powrotu z zagranicy lub przebywa na terytorium   

    Rzeczypospolitej Polskiej przez ten okres. 

2. Członkowie ZNP odbywający zasadniczą służbę wojskową oraz przebywający na urlopie  

    bezpłatnym nie opłacają składki członkowskiej. 

3. Opłacanie składki członkowskiej następuje z chwilą przystąpienia do ZNP lub po powrocie  

    z urlopu bezpłatnego albo po zakończeniu służby wojskowej. 

 

Art. 12 
 

Utrata członkostwa w uczelnianym ZNP następuje w wyniku: 

1) pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze związku; 

2) skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwa umyślne; 

3) prawomocnego wykluczenia ze ZNP; 

4) ustania zatrudnienia na Uczelni i niezgłoszenia chęci przynależności do ZNP po przejściu  

    na rentę bądź emeryturę. 

 

Art. 13 

 
Przynależność do uczelnianego ZNP daje Członkowi związku prawo do: 

1) wybierania i bycia wybieranym do wszystkich statutowych władz ZNP; 

2) oceny działalności władz statutowych związku; 

3) zgłaszania wniosków i postulatów we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania  

    Uczelni i ZNP; 

4) występowania z wnioskiem o odwołanie władz ZNP; 

5) wyrażania swojej opinii na temat pracy władz związkowych; 
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6) korzystania z bazy materialnej krajowego ZNP; 

7) występowania do władz uczelnianego ZNP z wnioskami w sprawie warunków pracy,  

    wynagradzania i zatrudnienia; 

8) występowanie w sposób zwyczajowo przyjęty i prawnie usankcjonowany w obronie  

    pracowników Uczelni; 

9) uczestniczenia w zebraniach związkowych, na których podejmowane są decyzje dotyczące  

    jego osoby lub środowiska, w którym pracuje; 

10) pełnej pomocy prawnej i organizacyjnej. 

 

Art. 14 

 
1. Przynależność do uczelnianego i krajowego ZNP daje członkowi związku prawo do: 

1) zasiłków statutowych; 

2) zapomóg losowych; 

3) oprocentowanych pożyczek z kasy ZNP; 

4) obrony prawnej ze strony ZNP; 

5) innych świadczeń, którymi dysponuje ZNP. 

2. Rada Zakładowa uczelnianego ZNP w terminie 3 miesięcy od zatwierdzenia Statutu ustali  

    wysokość i zasady przyznawania zasiłków dla członków ZNP z tytułu: 

a) urodzenia dziecka; 

b) zgonu członka rodziny (mąż, żona, dziecko); 

c) innych świadczeń z tytułu tragicznych zdarzeń losowych (wypadki, choroby przewlekłe). 

3. Prawo do powyższych świadczeń posiadają członkowie uczelnianego ZNP, którzy mają co  

    najmniej jednoroczny staż w ZNP. 

 

Art. 15 

 
Członek Uczelnianego ZNP jest zobowiązany do: 

1) przestrzegania postanowień Statutu ZNP zarówno uczelnianego, jak i krajowego; 

2) postępowania etycznego i zgodnego z prawem; 

3) przestrzegania zasad współżycia społecznego; 

4) dbania o wspólne dobra i należyty wizerunek związku; 

5) przeciwdziałania zjawiskom patologicznym; 
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6) wykonywania uchwał ZNP; 

7) opłacania składki członkowskiej. 

 

Art. 16 

 
Za aktywną działalność związkową i społeczną członek uczelnianego ZNP może być 

typowany do nagród, odznaczeń związkowych, państwowych i resortowych oraz innych form 

uznania. 

 

Art. 17 

 
Naruszenie postanowień Statutu, przepisów prawa, etyki zawodowej lub zasad współżycia 

społecznego skutkuje nałożeniem sankcji karnych. Sankcje karne stosowane są po 

rozpoznaniu sprawy przez związkowy Sąd Koleżeński. 

 

Art. 18 

 
1. Sąd Koleżeński powoływany jest przez Konferencję Delegatów w składzie 3 lub 5 osób z  

   grona delegatów na Konferencji Delegatów. 

2. Na czele Sądu Koleżeńskiego stoi przewodniczący wybierany ze składu Sądu  

    Koleżeńskiego. 

3. Decyzje Sądu Koleżeńskiego zapadają w formie uchwał, które stają się prawomocne po  

    zatwierdzeniu przez Radę Zakładową ZNP. 

4. Od prawomocnych uchwał Sądu Koleżeńskiego, dotyczących nałożonej kary,  

    zainteresowany może odwołać się w terminie do 7 dni do Rady Zakładowej, która w  

   statutowym składzie, przy zachowaniu kworum, podejmuje decyzje w formie uchwały. 

5. Od prawomocnej uchwały Sądu Koleżeńskiego zatwierdzonej przez Radę Zakładową ZNP,  

   a dotyczącej wykluczenia ze związku, zainteresowany może odwołać się w terminie 7 dni  

   do Konferencji Delegatów. Rada Zakładowa ZNP zarządza Konferencję Delegatów w  

   terminie 14 dni od otrzymania wniosku zainteresowanego. 

6. Na Konferencji Delegatów prezes uczelnianego ZNP referuje sprawę z odwołania. Decyzja  

   Konferencji Delegatów zapada zwykłą większością głosów i jest prawomocna. Uchwałę 
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    Konferencji Delegatów można zaskarżyć do Prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego 

    i Nauki w terminie 14 dni. 

7. Sąd Koleżeński działa kolegialnie, a decyzje zapadają zwykłą większością głosów w  

    pełnym składzie Sądu. 

8. Do składu Sądu Koleżeńskiego przedstawiają kandydatury prezesi rad oddziałowych ZNP i  

    nowo wybrana Rada Zakładowa. 

9. Sąd Koleżeński składa się z nieparzystej liczby osób: 3 lub 5. 

 

Art. 19 

 
Za naruszenie przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, etyki zawodowej i Statutu 

stosowane są następujące sankcje karne: 

1) kara upomnienia, 

2) kara nagany, 

3) nagana z ostrzeżeniem, 

4) czasowe zawieszenie w prawach członka uczelnianego ZNP, 

5) wykluczenie z uczelnianego Związku Nauczycielstwa Polskiego. 

 

Art. 20 

 
Regulamin stosowania kar i wykluczenia z uczelnianego ZNP opracowuje Sąd Koleżeński, a 

zatwierdza Rada Zakładowa. 

 

 

V. Zasady organizacyjne uczelnianego ZNP 

 

Art. 21 

 
Uczelniany ZNP jest zorganizowany na zasadach demokratycznych z zachowaniem 

obowiązującego prawa, Statutu krajowego ZNP oraz niniejszego Statutu. 
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Art. 22 
 

Władze uczelnianego ZNP: 

1) pochodzą z wyborów statutowych; 

2) są wybierane w głosowaniu tajnym; 

3) liczba kandydatów do władz Związku jest ustalana na Konferencji Delegatów przez  

    delegatów w głosowaniu jawnym; 

4) władze związkowe odpowiadają za swoje działanie przed statutowymi organami Związku  

    (Konferencją Delegatów, Radą Zakładową); 

5) decyzje władz ZNP zapadają w formie uchwał, przy zachowaniu kworum, zwykłą  

    większością głosów; 

6) władze związkowe wybierane są spośród delegatów na Konferencji Delegatów; 

7) władze wykonawcze ZNP mogą być odwołane przez organ, który je powołał, w przypadku  

    naruszenia prawa i Statutu ZNP. 

 

Art. 23 

 
Władzami uczelnianego ZNP są: 

1) Konferencja Delegatów; 

2) Rada Zakładowa ZNP; 

3) Oddziałowe Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze; 

4) Rada Oddziałowa ZNP na każdym wydziale lub jednostkach międzywydziałowych albo  

    zamiejscowych; 

5) Prezes ZNP. 

 

Art. 24 

 
Władze wykonawcze uczelnianego ZNP oraz władze sądowe i kontrolne: 

1) Rada Zakładowa; 

2) Rada Oddziałowa; 

3) Prezes; 

4) Sąd Koleżeński; 
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5) Komisja Rewizyjna; 

wybierane są przez Konferencję Delegatów lub Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. 

 

Art. 25 

 
Delegaci na Uczelnianą Konferencję Delegatów ZNP zachowują swój mandat przez całą 

kadencję władz. 

 

Art. 26 

 
1. Kadencja delegatów ZNP, Rady Zakładowej, rad oddziałowych, Komisji Rewizyjnej, Sądu  

    Koleżeńskiego i prezesa ZNP trwa 4 lata. 

2. W okresie pomiędzy konferencjami delegatów (zebraniami sprawozdawczo-wyborczymi)  

    władzę związkową stanowią: 

    1) Rada Zakładowa ZNP; 

    2) Rada Oddziałowa ZNP; 

    3) Prezes Rady Zakładowej ZNP i prezesi rad oddziałowych. 

3. Organem stanowiącym, wykonawczym i roboczym Konferencji Delegatów jest Rada  

    Zakładowa. 

4. W skład Rady Zakładowej wchodzą z urzędu prezesi rad oddziałowych oraz osoby  

    wybrane przez Konferencję Delegatów spośród delegatów. 

5. Organem roboczym i wykonawczym Rady Zakładowej ZNP jest Prezydium Rady, które  

    tworzą: 

    a) Prezes ZNP; 

    b) dwóch wiceprezesów; 

    c) Skarbnik; 

    d) Sekretarz ZNP; 

    e) Członek Prezydium. 

Z grona Prezydium jeden członek zatrudniony jest na pełnym etacie zgodnie z ustaleniami 

ustawy o związkach zawodowych. 

6. Pracą Prezydium Rady kieruje Prezes ZNP, który ponosi odpowiedzialność za efektywność  

    pracy Prezydium Rady. 

7. Do zadań Prezydium Rady Zakładowej należy m.in.: 
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    a) sporządzenie planu wydatków i dochodów; 

   b) analizowanie, uzgadnianie i opiniowanie, po zasięgnięciu opinii Rady Zakładowej, aktów  

       prawnych wydawanych przez władze Uczelni; 

c) analiza struktury wynagrodzeń pracowniczych i występowanie w tej sprawie do władz  

    Uczelni; 

d) ścisła współpraca z władzami Uczelni; 

e) prowadzenie bieżących spraw Związku; 

f) ścisła współpraca z Radą Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP; 

g) inne zadania wg potrzeb stwierdzonych przez Radę Zakładową ZNP; 

h) zapraszanie prezesów rad oddziałowych ZNP do rozstrzygania spraw dotyczących ich  

    członków. 

8. Prezydium Rady pracuje kolegialnie, decyzje zapadają zwykłą większością głosów. 

 

Art. 27 

 
Wszystkie władze związkowe konstytuują się bezpośrednio podczas Konferencji Delegatów 

lub najpóźniej w terminie 14 dni od zakończenia Konferencji Delegacji. 

 

VI. Uprawnienia i kompetencje władz związkowych 

 

Art. 28 

 
Najwyższą władzą uczelnianego ZNP jest Konferencja Delegatów, do jej kompetencji należy: 

1) przyjmowanie sprawozdań z działalności Rady Zakładowej, Prezesa, Komisji Rewizyjnej 

    i Sądu Koleżeńskiego; 

2) ocena pracy organów statutowych uczelnianego ZNP; 

3) udzielanie Radzie Zakładowej absolutorium; 

4) wybór Prezesa Rady Zakładowej; 

5) wybór pozostałych członków Rady Zakładowej; 

6) wybór Komisji Rewizyjnej; 

7) wybór Sądu Koleżeńskiego; 

8) zatwierdzenie regulaminu wyborczego; 

9) wybór delegatów na krajową Konferencję Szkolnictwa Wyższego i Nauki; 



 16 

10) uchwalenie wytycznych do pracy Rady Zakładowej; 

11) zatwierdzenie decyzji o przystąpieniu uczelnianego ZNP do struktur krajowych ZNP; 

12) ustalenie wysokości składki członkowskiej; 

13) zatwierdzenie decyzji Rady Zakładowej w sprawach majątkowych. 

 

Art. 29 

 
Nadzwyczajną Konferencję Delegatów zwołuje Rada Zakładowa na wniosek 1/3 członków 

uczelnianego ZNP w terminie 30 dni lub w sprawach istotnych dla związku z własnej 

inicjatywy. 

 

Art. 30 

 
Rada Zakładowa ZNP jest najwyższą władzą wykonawczą i stanowiącą w okresie, kiedy nie 

obraduje Konferencja Delegatów. 

Do kompetencji Rady Zakładowej w tym czasie należy: 

1) reprezentowanie uczelnianego ZNP wobec władz Uczelni i instytucji publicznych; 

2) uchwalanie planów pracy sporządzanych przez Prezydium Rady; 

3) ocena sprawozdań Prezydium Rady; 

4) wykonanie planów budżetowych i podjętych zobowiązań; 

5) zatwierdzanie lub uchylanie uchwał Sądu Koleżeńskiego; 

6) uchwalanie planów finansowych; 

7) rozstrzyganie sporów wewnątrzzwiązkowych; 

8) obrona interesów pracowniczych wraz z zapewnieniem pomocy prawnej; 

9) dbałość o inne sprawy o szczególnym znaczeniu; 

10) uczestnictwo w podziale środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 

11) występowanie o nadanie Złotej Odznaki ZNP i odznaczeń państwowych; 

12) rozpatrywanie i akceptowanie wniosków członków ZNP o zapomogi, zasiłki i pożyczki 

      z kasy związkowej. 
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Art. 31 
Rada Zakładowa może upoważnić Prezydium Rady do podejmowania decyzji w niektórych 

sprawach oraz w sprawach nie cierpiących zwłoki. Upoważnienie powyższe następuje w 

formie uchwały określającej rodzaj, terminy i zakres upoważnienia. 

 

Art. 32 

 
Wybrana Rada Zakładowa dokonuje wyboru dwóch wiceprezesów, Skarbnika ZNP, 

Sekretarza Rady i jednego członka, którzy tworzą Prezydium Rady Zakładowej. 

 

Art. 33 

 
Prezes Rady Zakładowej ZNP zgłasza dwie kandydatury na funkcje wiceprezesów oraz po 

jednej osobie na funkcje skarbnika i sekretarza Związku, prawo do zgłoszenia takiej samej 

liczby kandydatów na ww. funkcje posiada Konferencja Delegatów. 

 

Art. 34 

 
Prezes Rady Zakładowej może zgłosić kandydatury osób do Komisji Rewizyjnej i Sądu 

Koleżeńskiego. W tym przypadku spośród delegatów na konferencji należy zgłosić taką samą 

ilość osób tak, aby głosowano w każdym przypadku na minimum 2 osoby na każdą funkcję. 

 

Art. 35 

 
Zasady wyboru delegatów na Konferencję Delegatów ustala regulamin wyborczy. 

 

Art. 36 

 
Prezes Rady Zakładowej kieruje Radą i reprezentuje ZNP wobec władz Uczelni i instytucji 

publicznych. Szczegółowy zakres uprawnień Prezesa określa Rada Zakładowa w formie 

regulaminu pracy Rady. 
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Art. 37 

 
Rada Zakładowa ZNP, na wniosek grupy inicjatywnej, powołuje rady oddziałowe ZNP na 

wydziałach Uczelni lub jednostkach międzywydziałowych albo jednostkach zamiejscowych. 

 

Art. 38 

 
Radę Oddziałową powołuje się jeżeli liczba członków ZNP w strukturze określonej w art. 37 

przekroczy 10 osób. 

 

Art. 39 

 
1. Władzą oddziałową ZNP jest Zebranie Członków ZNP. Członkowie oddziałowego ZNP  

     wybierają w głosowaniu tajnym Prezesa oddziałowego ZNP na kadencję związkową. 

2. Kompetencje i zakres zadań i uprawnień rad oddziałowych oraz prezesów rad  

    oddziałowych określają odpowiednio Rada Zakładowa i Prezes ZNP. 

 

Art. 40 

 
Osoby wybrane na funkcje związkowe mogą te funkcje sprawować przez czteroletnie 

kadencje dostosowane do wyboru władz Uczelni. 

 

Art. 41 

 
Udział delegatów wybieranych z rad oddziałowych na Konferencję Delegatów określa 

regulamin wyborczy. 
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VII. Komisja rewizyjna 

 

Art. 42 

 
1. Komisję Rewizyjną ustanawia i powołuje Konferencja Delegatów uczelnianego ZNP. 

2. Kandydatów do składu Komisji Rewizyjnej przedstawiają i zgłaszają prezesi rad  

    oddziałowych i Prezes Rady Zakładowej ZNP. Kandydatów do Komisji mogą także  

    zgłaszać delegaci spośród swoich członków. 

3. Komisja Rewizyjna powoływana jest w składzie 3 lub 5 osób przez Konferencję Delegatów  

    w głosowaniu tajnym. 

4. Pracą Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący wybierany ze składu Komisji.  

    Przewodniczący Komisji może powołać prezydium Komisji. 

5. Komisja Rewizyjna w sprawach będących w jej kompetencji jest niezależna. 

6. Komisja Rewizyjna działa z upoważnienia i na zlecenie Konferencji Delegatów. 

7. Sprawozdanie ze swojej działalności Komisja składa Konferencji Delegatów. 

 

Art. 43 

 
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrolowanie działalności Rady Zakładowej w zakresie gospodarności, przestrzegania  

    prawa i Statutu ZNP; 

2) informowanie Prezesa i Rady Zakładowej ZNP o wszelkich nieprawidłowościach  

    występujących w pracy związkowej; 

3) analiza i ocena projektów planów finansowych; 

4) analiza i ocena wykonania planu dochodów i wydatków; 

5) ustalanie wytycznych dla komisji rewizyjnych w radach oddziałowych; 

6) analiza wydatków finansowych ZNP; 

7) wnioskowanie o udzielanie lub nieudzielanie absolutorium Radzie Zakładowej i Prezesowi  

    ZNP. 
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Art. 44 

 
Przewodniczący i członkowie Komisji Rewizyjnej są uprawnieni do: 

1) udziału w posiedzeniach Rady Zakładowej z głosem doradczym; 

2) bieżącej kontroli wydatków Rady Zakładowej; 

3) zgłaszania wniosków i postulatów w sprawie gospodarności związkowej; 

4) rozliczania i analizowania wszelkich wydatków Rady Zakładowej. 

 

Art. 45 

 
W przypadku zmniejszenia składu osobowego Komisji, Rada Zakładowa wybiera nowego 

członka Komisji Rewizyjnej. Wyboru dokonuje się spośród delegatów na Konferencję lub z 

Rady Zakładowej. 

 

VIII. Majątek, finanse i fundusz uczelnianego ZNP 

 

Art. 46 

 
1. Majątek uczelnianego ZNP stanowią ruchomości, udziały, prawa, gotówka na koncie i w  

    kasie oraz papiery wartościowe. 

2. Fundusze uczelnianego ZNP powstają: 

    a) ze składek członkowskich, 

    b) z zapisów i darowizn, 

    c) ze specjalnych wpłat członkowskich, 

    d) z lokat bankowych i kapitałowych, 

    e) z innych źródeł. 

3. Gospodarka finansowa uczelnianego ZNP prowadzona jest przez Skarbnika  

    wspomaganego przez sekretarza uczelnianego ZNP. 

4. W uczelnianym ZNP gospodarka finansowo-księgowa prowadzona jest na podobnych  

    zasadach jak w Uniwersytecie Ekonomicznym, z uwzględnieniem obowiązujących  

    przepisów prawa. 
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5. Wyjazdy delegacyjne członków ZNP odbywają się według zasad obowiązujących na  

   Uczelni. 

6. Do składania oświadczeń woli w imieniu Rady Zakładowej konieczne jest zgodne  

    współdziałanie Prezesa i upoważnionego członka Prezydium Rady Zakładowej. 

 

 

IX. Postanowienia końcowe 

 

Art. 47 
 

1. Rada Zakładowa uczelnianego ZNP posługuje się pieczęcią podłużną: „Uniwersytet   

    Ekonomiczny we Wrocławiu – Związek Nauczycielstwa Polskiego  – Rada Zakładowa 

   53-345 Wrocław, ul. Komandorska 118/120. Tel./Fax 71 3680 139”. 

2. Rady oddziałowe uczelnianego ZNP na wydziałach posługują się pieczęciami podłużnymi   

    o treści: „Związek Nauczycielstwa Polskiego w uniwersytecie Ekonomicznym – Rada   

   Oddziałowa ZNP na Wydziale .... 53-345 Wrocław ul. Komandorska 118/120”. 

3. Związek Nauczycielstwa Polskiego posiada: 

a) sztandar; 

b) znaczek ZNP; 

c) Złotą Odznakę ZNP. 

 

Art. 48 

 
Ilekroć w Statucie jest mowa o pracownikach-członkach uczelnianego ZNP lub 

pracownikach, uprawnieniach i sprawach pracowników, należy przez to rozumieć również 

prawa emerytów i rencistów. 

 

Art. 49 

 
Sprawy nie uregulowane Statutem rozstrzyga Rada Zakładowa ZNP kierując się przepisami 

prawa, Statutem krajowego ZNP i zasadami niniejszego Statutu. 
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Art. 50 

 
1. Zmiany w niniejszym Statucie lub wprowadzenie nowego Statutu wymaga uchwały  

   Walnego Zgromadzenia Członków lub Konferencji Delegatów podjętej większością 2/3  

   głosów i przy obecności 2/3 składu osobowego Konferencji Delegatów. 

2. Zebrania Rady Zakładowej ZNP są prawomocne w I terminie, jeżeli bierze w nich udział  

   co najmniej 50% członków Rady Zakładowej ZNP, a także w II terminie bez względu na 

   liczbę członków zawiadomionych o zebraniu, jednak nie wcześniej niż po upływie 30 minut   

   od terminu pierwszego zebrania. 

 

Art. 51 

 
Nadzwyczajne posiedzenie Rady Zakładowej lub nadzwyczajną Konferencję Delegatów 

zwołuje Rada Zakładowa na wniosek zainteresowanych, spełniający wymagania Statutowe. 

Jeżeli Rada Zakładowa uchyla się od tego obowiązku, to w terminie 21 dni zebranie lub 

Konferencję Delegatów zwołuje Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki na wniosek 

zainteresowanych, wyznaczając termin i miejsce zebrania lub konferencji. 

 

Art. 52 

 
W razie sprzeczności uchwały Rady Zakładowej lub Konferencji Delegatów z przepisami 

prawa albo Statutem i uchwałami ZNP, Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki może tę 

uchwałę uchylić i zawiesić jej obowiązywanie do czasu dostosowania uchwały do 

przepisów prawa, wyznaczając jednocześnie termin dostosowania uchwały. W razie 

bezskutecznego upływu terminu zaskarżona uchwała traci moc i nie obowiązuje. 

 

Art. 53 

 
Na odmowę przyjęcia do struktur ZNP osobie zainteresowanej służy prawo zaskarżenia 

uchwały o odmowie przyjęcia w poczet członków ZNP do Prezydium Rady Szkolnictwa 

Wyższego i Nauki. Uchwały wymienionej Rady są ostateczne. 
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Art. 54 

 
W sprawach nie objętych niniejszym Statutem lub w sprawach spornych dotyczących 

interpretacji niniejszego Statutu lub Statutu krajowego ZNP decyzje podejmuje Konferencja 

Delegatów uczelnianego ZNP po zasięgnięciu opinii Prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego 

i Nauki. 

 

Art. 55 

 
Rozwiązanie uczelnianego ZNP może nastąpić przez podjęcie uchwały o rozwiązanie ZNP. 

Uchwała może być podjęta przez walne zgromadzenie członków lub delegatów na 

Konferencji Delegatów. Uchwała ta staje się prawomocna, jeżeli zgodę na rozwiązanie ZNP 

wyrazi 2/3 składu osobowego Związku lub 2/3 delegatów na Konferencji Delegatów. 

 

 

Art. 56 

 
Czynności likwidacyjne wykonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez organ, który podjął 

uchwałę o likwidacji uczelnianego ZNP. 

 

Art. 57 

 
Z przeprowadzonej likwidacji uczelnianego ZNP składa się sprawozdanie w Sądzie 

Rejestrowym. 

 

Art. 58 

 
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania. 
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Załącznik do Statutu ZNP w UE we Wrocławiu 

 

R E G U L A M I N 

wyboru struktur stanowiących i wykonawczych 

Związku Nauczycielstwa Polskiego 

działających w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 

 

I. Postanowienia ogólne 
 

Niniejszy regulamin ustala zasady wyboru członków uczelnianego ZNP do struktur 

stanowiących i wykonawczych związku. 

Przez struktury uczelnianego ZNP w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu należy 

rozumieć: 

1) Konferencję Delegatów uczelnianej organizacji ZNP; 

2) Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w oddziałach ZNP na wydziałach Uczelni i w  

    jednostkach międzywydziałowych lub równorzędnych; 

3) Radę Zakładową ZNP; 

4) Prezesa Rady Zakładowej ZNP; 

5) Komisję Rewizyjną; 

6) Sąd Koleżeński. 

Wybory do poszczególnych struktur ZNP są powszechne, tajne i odbywają się co 4 lata w 

okresie wyboru władz Uczelni. 

W wyborach do struktur stanowiących i wykonawczych uczelnianego ZNP uczestniczą 

wszyscy zarejestrowani członkowie Związku. Przez zarejestrowanych członków ZNP należy 

rozumieć pracowników Uczelni, członków Związku, którzy opłacili składki członkowskie 

oraz emerytów i rencistów, którzy są aktualnymi członkami Związku. 
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II. Wybory członków ZNP na Konferencję Delegatów 

lub zebranie sprawozdawczo-wyborcze w oddziałach 

Związku 

 
1. Kandydatem do wyboru członków na konferencję delegatów może być osoba, która 

przynależy do uczelnianego ZNP co najmniej 1 rok. 

2. Spośród uprawnionych członków uczelnianego ZNP każda oddziałowa lub  

    międzywydziałowa organizacja ZNP wybiera swoich przedstawicieli na Konferencję  

    Delegatów. Ilościowy udział członków ZNP na Konferencję Delegatów ustala Rada 

    Zakładowa proporcjonalnie do liczby członków w oddziałowych lub międzywydziałowych  

    organizacjach ZNP. Decyzje w tej sprawie zatwierdza Konferencja Delegatów w formie 

    uchwały. 

3. Konferencja Delegatów wybiera ze swojego grona: 

   1) Prezesa Rady Zakładowej 

   2) Radę Zakładową 

   3) Komisję Rewizyjną 

   4) Sąd Koleżeński. 

4. Na podobnej zasadzie zebranie sprawozdawczo-wyborcze w oddziałach wybiera: 

   1) Prezesa rady oddziałowej 

   2) Radę oddziałową, 

       a także jeżeli zebranie sprawozdawczo-wyborcze tak ustali, pozostałe struktury   

       związkowe. 

5. Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Delegatów jest prawomocna, jeżeli uczestniczy w  

    niej 2/3 składu Delegatów. 

6. Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają delegaci wybrani na Konferencję Delegatów.  

    Każdy ze zgłoszonych kandydatów musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 

7. Przewodniczący obrad udziela głosu w kolejności zgłoszeń. 

    Wnioski formalne zgłaszać można poza kolejnością. Wszystkie wnioski podlegają  

    zarejestrowaniu w protokole obrad. 
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8. Konferencja Delegatów uczelnianego ZNP na swoim zebraniu sprawozdawczo-wyborczym  

    wybiera: 

   1) Przewodniczącego zebrania, który prowadzi całość obrad, aż do wyboru wszystkich  

       struktur ZNP. 

   2) Komisję Mandatową, która na podstawie listy obecności delegatów, stwierdza  

       dopuszczalność i prawomocność obrad lub stwierdza niedopuszczalność i brak 

       podstaw prawnych do przeprowadzenia Konferencji Delegatów. 

3) Komisję Wniosków, która przedstawia delegatom wnioski wynikające z dyskusji lub  

    zgłoszone na piśmie przez członków Konferencji. 

4) Komisję Skrutacyjną w składzie co najmniej 3 osób, która: 

     a) liczy głosy w głosowaniu jawnym i tajnym oraz przedstawia przewodniczącemu   

        zebrania wyniki do publicznego ogłoszenia. Przewodniczący ogłasza wyniki podając  

        głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, równocześnie ogłasza nazwiska osób  

        wybranych do struktur związkowych, 

     b) sporządza w układzie alfabetycznym listy kandydatów zgłoszonych do poszczególnych  

        struktur związkowych, 

     c) przedstawia przewodniczącemu zebrania sprawozdanie z liczenia głosów i osoby, które  

         zostały wybrane do struktur związkowych. Przewodniczący zebraniu ogłasza wyniki  

         wyborów, podając nazwiska osób wybranych, 

     d) zabezpiecza dokumentację z głosowania, 

     e) sporządza protokół z głosowania. 

Komisja skrutacyjna ze swojego grona wybiera przewodniczącego, który kieruje pracą 

komisji i odpowiada za rzetelność i poprawność pracy komisji. 

Decyzje Komisji zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W przypadku 

równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos przewodniczącego. 

 

III. Wybór Prezesa i Rady Zakładowej ZNP 

 

A. Wybór Prezesa 
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1. Kandydatem na prezesa Rady Zakładowej ZNP może być osoba, która jest członkiem  

    uczelnianego ZNP, od co najmniej 4 lat. Prezesa wybiera się spośród delegatów na  

    konferencję. 

2. Prawo do zgłaszania kandydatów na prezesa uczelnianego ZNP posiadają wszyscy  

    członkowie Konferencji Delegatów. 

    Liczba zgłoszonych kandydatur nie podlega ograniczeniu, zalecany jest jednak umiar w   

    typowaniu liczby kandydatów. 

3. W wyborach na prezesa ZNP zwycięży w I turze ten kandydat, który otrzyma 50% plus 

   1 głos. 

4. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał wyniku określonego powyżej, to do II tury  

   głosowania przechodzą dwaj kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów. 

5. W II turze głosowania zwycięża ten z kandydatów, który otrzymał największą liczbę  

   głosów. Wybór prezesa Rady Zakładowej ZNP protokolarnie stwierdza Komisja  

   Skrutacyjna. 

6. Jeżeli w głosowaniu na prezesa ZNP dwóch kandydatów z drugiej tury głosowania otrzyma  

    równą liczbę głosów, przeprowadza się wybory dodatkowe z tymi kandydatami. 

 

B. Wybór Rady Zakładowej 

 
1. Liczba kandydatów do Rady Zakładowej nie podlega ograniczeniu. 

    Rady oddziałowe i międzywydziałowe ZNP zgłaszają swoich kandydatów do Rady   

    Zakładowej proporcjonalnie do liczby przyznanych mandatów w ilości nie większej 

    niż dwukrotna norma przyznanego limitu. Kandydatów do Rady Zakładowej zgłaszają  

    również delegaci ze swojego grona podczas Konferencji Delegatów. 

2. Kandydaci wyrażają zgodę na kandydowanie do Rady. 

3. Głosowanie jest tajne. 

4. Członkami Rady Zakładowej pozostają osoby, które otrzymały największą liczbę głosów,   

    a przy tej samej liczbie głosów te osoby, które otrzymały równą ilość głosów. W tym 

    przypadku zwiększa się skład osobowy Rady Zakładowej lub przeprowadza się dodatkowe  

    głosowanie wśród tych kandydatów, którzy otrzymali równą ilość głosów. 

5. Liczbę osób wchodzących w skład Rady Zakładowej każdorazowo ustala Konferencja  

    Delegatów w formie uchwały. 
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6. Rada Zakładowa ZNP konstytuuje się podczas Konferencji Delegatów lub najpóźniej    

    w terminie do 14 dni od daty wyborów. 

    W przypadku ukonstytuowania się Rady Zakładowej po Konferencji Delegatów, skład  

    Prezydium Rady Zakładowej podaje się do wiadomości w terminie do 14 dni od   

    zakończenia wyborów. 

7. Rada Zakładowa w głosowaniu tajnym lub jawnym wybiera ze swojego grona dwóch  

    wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika i Członka Rady Zakładowej, którzy tworzą   

    Prezydium Rady. Tryb głosowania ustala Rada Zakładowa w formie uchwały. 

8. Prezesi rad oddziałowych wybrani w oddziałach Związku z urzędu (obligatoryjnie)  

    wchodzą w skład Rady Zakładowej. 

 

 

IV. Wybór pozostałych struktur ZNP 

 

A. Wybory Komisji Rewizyjnej 

 
1. Komisję Rewizyjną wybiera się w składzie 3 lub 5 osób podczas Konferencji Delegatów. 

2. Kandydatów do Komisji Rewizyjnej zgłaszają delegaci i wybrany prezes Rady Zakładowej  

    ZNP. 

3. Liczba kandydatów do składu Komisji Rewizyjnej powinna wynosić co najmniej dwa razy  

    tyle osób, na ile ustalono skład Komisji Rewizyjnej. 

4. Do składu Komisji Rewizyjnej w ustalonym składzie ilościowym wybrane zostają osoby,  

    które kolejno otrzymały największą liczbę głosów. Przy tej samej liczbie głosów 

    wchodzą obie osoby. 

5. Wybór do Komisji Rewizyjnej jest tajny, chyba że Konferencja Delegatów dopuści  

    jawność głosowania. 

 

B. Wybór Sądu Koleżeńskiego 

 
Zasady wyboru Sądu Koleżeńskiego są identyczne jak zasady wyboru Komisji Rewizyjnej. 
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V. Dokumentacja wyboru 

 
Całość czynności związanych z wyborami dokumentowana jest w formie protokołów 

podpisanych przez prowadzącego zebrania i przewodniczących poszczególnych komisji. 

A. Głosowania na: 

1. Prezesa Rady Zakładowej ZNP 

2. Rady Zakładowej ZNP 

3. Komisji Rewizyjnej 

4. Sądu Koleżeńskiego, 

są tajne i odbywają się kartami do głosowania wypełnionymi nazwiskami zgłoszonych 

kandydatów.  

Karta do głosowania jest sporządzona trwałą techniką maszynową lub komputerowo.  

Listę do głosowania sporządza się w kolejności alfabetycznej zgłoszonych kandydatów. 

B. Ważność głosów 
Oddane głosy są ważne, jeżeli: 

1. Na karcie do głosowania pozostawiono bez skreślenia co najwyżej tyle nazwisk  

    kandydatów, ile jest miejsc mandatowych. 

2. Lista nie została przekreślona lub przedarta. 

 

C. Głos jest nieważny, jeżeli 
1. Na karcie do głosowania pozostawiono nie skreślonych więcej nazwisk kandydatów niż  

    jest miejsc mandatowych. 

2. Listę przekreślono i wpisano nazwiska innych kandydatów lub przerwano listę. 

3. Nie skreślono żadnego kandydata, a kandydatów jest więcej niż miejsc mandatowych. 

 

D. Zakończenie 
1. Przewodniczący Konferencji Delegatów (prowadzący zebranie) sporządza i zabezpiecza: 

    a) całość dokumentacji wyborczej, 

    b) protokół z przeprowadzonej Konferencji Delegatów, 

    c) protokół z dokonanych wyborów, 
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    d) protokoły Komisji Skrutacyjnej, Mandatowej i Wnioskowej, 

    e) uchwały Konferencji delegatów, wynikające z postulatów Komisji wniosków. 

2. Całość dokumentacji wyborczej przechowywana jest w siedzibie Związku przez dwie   

    kolejne kadencje. Po tym terminie dokumentacja z wyborów podlega fizycznemu  

    zniszczeniu. 

    Za zniszczenie nieaktualnych dokumentów wyborczych odpowiada prezes Rady   

    Zakładowej ZNP. 

3. W sprawach spornych nie objętych niniejszym regulaminem decyzje ostateczne podejmuje  

    Przewodniczący zebrania. 


