FEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO
SZKLARSKIEGO I CERAMICZNEGO W POLSCE
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

S T A T U T

KATOWICE,

MAJ 2012r.

ROZDZIAŁ I

Art. 1
POSTANOWIENIA

OGÓLNE

1. Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego
w Polsce zwana dalej Federacją zrzesza na zasadach dobrowolności związki zawodowe
przedsiębiorstw i instytucji tych przemysłów i pokrewnych.
2. W skład Federacji mogą wchodzić także inne związki zrzeszające pracowników, byłych pracowników
i bezrobotnych.
Art. 2
1. Terenem działania Federacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Federacji jest miasto Katowice.

Art. 3
1. Federacja w swojej działalności statutowej jest niezależna od organów administracji państwowej
i gospodarczej oraz organizacji politycznych i społecznych.
2. Federacja posiada osobowość prawną.
3. Federacja posiada Sanatorium Uzdrowiskowe Chemik Sp. z o.o. w Dusznikach Zdroju z siedzibą
w Dusznikach Zdroju ul. Wojska Polskiego 17
4. Federacja jest następcą prawnym ogólnokrajowych organizacji związkowych, działających w ruchu
chemicznym od 1919r., w tym Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Chemicznego w Polsce
i jego poprzedników prawnych.

Art. 4
Federacja działa na podstawie statutu, zgodnie z Konstytucją RP i innymi ustawami oraz międzynarodowymi
konwencjami ratyfikowanymi przez Rzeczpospolitą Polską.

Art. 5
1. Na zasadach określonych statutem, Federacja może tworzyć komisje, oddziały terenowe, biura, agendy,
placówki badawczo - naukowe oraz inne jednostki organizacyjne, a także podmioty prawa handlowego
dla prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Federacja prowadzi działalność statutową oraz działalność gospodarczą poprzez powołaną spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością - Sanatorium Uzdrowiskowe Chemik Sp.z o.o. w Dusznikach Zdroju.
3. Federacja może prowadzić inne formy działalności gospodarcze.

Art. 6
1. Federacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji społeczno-zawodowych
oraz międzynarodowych zrzeszeń związkowych
2. Federacja może tworzyć unie związkowe i związkowe ruchy społeczne, których działania mieścić się
będą w ramach obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej prawa o związkowej działalności.
3. Federacja może zawierać z międzynarodowymi organizacjami związkowymi, społeczno-zawodowymi
umowy i porozumienia dotyczące współpracy.
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Art. 7
1. Do reprezentowania Federacji upoważnieni są :
1/ przewodniczący oraz wiceprzewodniczący Federacji,
2/ członkowie organów statutowych w granicach określonych w upoważnieniu.
2. Federacja może działać też przez pełnomocnika. Do udzielania pełnomocnictw upoważniony jest
Przewodniczący Federacji.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA FEDERACJI
Art. 8
Celami Federacji są w szczególności :
1. Obrona i reprezentowanie interesów społeczno - zawodowych, socjalno-bytowych, kulturalnych,
warunków pracy i życia oraz uprawnień pracowników zatrudnionych w przemyśle chemicznym
i byłych pracowników.
2. Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących ustawodawstwa pracy, warunków pracy, ochrony
środowiska naturalnego, działalności socjalno - bytowej i kulturalnej w zakładach przemysłu
chemicznego i pokrewnych.
3. Kształtowanie aktywności zawodowej, etyki zawodowej rzetelnego stosunku do pracy, kultury
stosunków międzyludzkich oraz ochrona godności ludzi pracy
4. Udział w kształtowaniu prawa poprzez opiniowanie aktów prawnych i zgłaszania własnych inicjatyw
odnośnym organom władzy państwowej i gospodarczej.
5. Integracja ruchu związkowego i umacnianie jego pozycji w skali branży, kraju i na arenie
międzynarodowej, poprzez nawiązywanie współpracy z innymi centralami i federacjami związkowymi
6. Działalność na rzecz rozwijania i utrwalania demokratycznych stosunków społecznych, swobód
obywatelskich i współpracy z różnymi organizacjami.
7. Współuczestniczenie w kształtowaniu i realizacji programów i zadań społeczno - gospodarczych
w poszczególnych przedsiębiorstwach, branży i kraju.

Art. 9
Federacja swoje cele realizuje poprzez :
1/ organizowanie współdziałania organizacji związkowych zrzeszonych w Federacji.
2/ prezentowanie związkowych stanowisk wobec organów władzy administracji państwowej
i gospodarczej oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych oraz samorządowych, jak
też organizacji pracodawców i ich zrzeszeń.
3/ popieranie statutowej działalności organizacji związkowych w zakładach pracy.
4/ opiniowanie i uczestniczenie w pracach nad projektami aktów prawnych dotyczących prawa pracy,
życia i bytu pracowników i ich rodzin oraz emerytów i rencistów.
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5/ prowadzenie własnych badań, analiz dotyczących poziomu płac oraz kosztów utrzymania,
6/ podejmowanie działań w celu podniesienia rangi zawodu,
7/ zawieranie z władzami administracyjnymi i właściwymi organizacjami odpowiednich porozumień,
8/ bezpłatna pomoc prawna udzielana członkom Federacji, występowanie w ich imieniu przed sądami
pracy i ubezpieczeń społecznych i innymi organami. Występowanie w sporach zbiorowych oraz
prowadzenie mediacji,
9/ koordynacja, organizowanie i prowadzenie lecznictwa sanatoryjnego oraz organizowanie i koordynacja
międzyzakładowej, ogólnopolskiej i międzynarodowej wymiany turystycznej, wczasowej, kolonijnej,
sportowej i leczniczej, w tym poprzez Sanatorium Uzdrowiskowe „Chemik” Sp. z o.o.
w Dusznikach-Zdroju,
10/ prowadzenie własnych i wspólnych inwestycji, działalności gospodarczej, tworzenie funduszy
celowych oraz udzielanie pomocy finansowej członkom Federacji,
11/ prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej oraz szkoleniowej niezbędnej do prowadzenia
działalności związkowej,
12/ organizowanie i rozwijanie współpracy z organizacjami związkowymi innych krajów w oparciu
o partnerstwo i wzajemne korzyści,
13/ kultywowanie tradycji związkowych, organizowanie uroczystości branżowych oraz wyróżnianie
zasłużonych działaczy związkowych,
14/ prowadzenie własnych i wspólnych działań na rzecz Związków Zawodowych, załóg zakładów pracy
branży chemicznej, szklarskiej, ceramicznej i pokrewnych,
15/ świadczenie usług na rzecz Związków Zawodowych, Zakładów Pracy branży chemicznej i pokrewnych.

ROZDZIAŁ III

ZASADY ORGANIZACJI FEDERACJI
Art. 10
1. Członkowie Federacji mają równe prawa i obowiązki określone w niniejszym statucie.
2. Członkowie Federacji w zakresie określonym ich statutami i programem zachowują osobowość
prawną.
3. Zasady i tryb występowania z Federacji określa regulamin uchwalony przez Radę Federacji.
4. Wszystkie organa Federacji wybierane są w sposób tajny na zasadach ustalonych w regulaminie
wyborczym Federacji. Regulamin wyborczy dla szczebla terenowego i sekcji uchwala Rada
Federacji a dla szczebla krajowego Zgromadzenie Związków Zawodowych Federacji.
5. Wszystkie organa Federacji zobowiązane są do składania sprawozdania ze swej działalności
przed swymi wyborcami.
6. Obowiązki i prawa członków organów Federacji określa odpowiedni regulamin uchwalony przez
Radę Federacji.
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Art. 11
1. Uchwały organów Federacji zapadają :
a/ w pierwszym terminie zwykłą większością głosów - przy obecności co najmniej połowy członków
organów,
b/ w drugim terminie - zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych członków organów.
2. Uchwały organów Federacji są obowiązujące dla organów niższego szczebla i dla członków
Federacji o ile nie naruszają ich statutów.
3. Uchwały wszystkich organów Federacji muszą być zgodne z niniejszym statutem.
Uchwały niezgodne ze statutem są nieważne.
4. Przed podjęciem szczególnie ważnych dla Federacji i jej członków uchwał - organa Federacji
zobowiązane są do przeprowadzenia konsultacji.
5. Członek Federacji nie przestrzegający statutu, może być zawieszony lub wydalony z Federacji na
zasadach określonych w regulaminie uchwalonym przez Radę Federacji.

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA

FEDERACJI

Art. 12
1. Federacja posiada trójstopniową strukturę organizacyjną :
a/ struktury zakładowe
b/ struktury okręgowe, branżowe i inne
c/ struktury krajowe
2. Struktury zakładowe określają statuty zakładowych organizacji związkowych.
3. Wszędzie, gdzie jest mowa w niniejszym statucie o organach Federacji należy przez to rozumieć
organa ponadzakładowe.

ROZDZIAŁ V

ORGANA

FEDERACJI

Art. 13
1. Organa Federacji tworzą przedstawiciele członków Federacji wybrani zgodnie z art.10 niniejszego
statutu.
2. Organa Federacji działają kolegialnie i są odpowiedzialne przed organami wyższego szczebla oraz
swoimi wyborcami za realizację zadań statutowych.
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3. Organa wykonawcze Federacji obowiązane są współpracować z komisjami rewizyjnymi
odpowiednich szczebli oraz ustosunkować się do ich wniosków i uwag.
4. Kadencja organów Federacji trwa 4 lata.

Art. 14
Organami Federacji są :
1. Zgromadzenie Związków Zawodowych Federacji
2. Rada Federacji
3. Komisja Rewizyjna Federacji
4. Prezydium Rady Federacji
5. Konferencja Sekcji

Krajowej

6. Zgromadzenie Związków Okręgu
7. Zarząd Okręgu i Sekcji Krajowej

ZGROMADZENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH FEDERACJI

Art. 15
1. Zgromadzenie Związków Zawodowych Federacji jest najwyższym stanowiącym organem Federacji.
2. Zgromadzenie Związków Zawodowych Federacji może odbywać się także w trybie nadzwyczajnym.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Związków Zawodowych Federacji zwołuje Rada Federacji, najpóźniej
w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku o zwołanie takiego Zgromadzenia przez :
a/ Radę Federacji
b/ Komisję Rewizyjną Federacji
c/ ponad 50% członków Federacji
Nadzwyczajne Zgromadzenie Związków Zawodowych Federacji obraduje wyłącznie nad sprawami
dla których zostało zwołane.
4. Zgromadzenie Związków Zawodowych Federacji :
a/ wyborcze - zwołuje Rada Federacji nie później niż w dniu zakończenia kadencji,
b/ sprawozdawcze - zwołuje Rada Federacji w okresach dwuletnich, w uzasadnionych
przypadkach sprawozdawcze Zgromadzenie Związków Zawodowych Federacji może być
zwołane przez Radę Federacji w okresach rocznych.
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5. Zgromadzenie Związków Zawodowych Federacji :
a/ uchwala program oraz główne kierunki i cele działania Federacji,
b/ uchwala statut.
c/ ocenia działalność ustępujących organów Federacji oraz podejmuje decyzje w sprawie
absolutorium dla tych organów
d/ rozpatruje sprawozdanie Rady Federacji i Komisji Rewizyjnej Federacji oraz odwołania od decyzji
organów Federacji
e/ wybiera i odwołuje Przewodniczącego Federacji
f/ ustala główne kierunki wydatków budżetowych
g/ zawiera i wypowiada układy zbiorowe pracy oraz decyzje o przystąpieniu Federacji do krajowych
i międzynarodowych organizacji.
W okresach pomiędzy Zgromadzeniami Związków Zawodowych Federacji, decyzje w tych
sprawach podejmuje Rada Federacji
h/ zatwierdza regulamin wyborczy organów Federacji szczebla krajowego
i/ decyduje o rozwiązaniu Federacji

R A D A

F E D E R A C J I

Art. 16
Rada Federacji jest stanowiącym organem Federacji w okresach pomiędzy Zgromadzeniami Związków
Zawodowych Federacji.
W skład Rady Federacji wchodzi z urzędu przewodniczący i wiceprzewodniczący.

Rada

Federacji :

1. Określa środki i terminy realizacji programu Federacji
2. Wybiera i odwołuje ze swego grona Wiceprzewodniczących i Prezydium Rady Federacji
3. Uchwala budżet, zatwierdza sprawozdania finansowe oraz bilanse z działalności statutowej
i gospodarczej Federacji .
4. Składa sprawozdania ze swej działalności Zgromadzeniu Związków Zawodowych Federacji
5. Realizuje uchwały Zgromadzenia Związków Zawodowych Federacji i ocenia okresowo ich wykonanie,
podejmuje i realizuje uchwały własne
6. Podejmuje uchwały dotyczące zbywania i nabywania majątku za wyjątkiem majątku określonego
w art. 22 pkt 2 Statutu .
7. Utrzymuje i rozwija łączność z członkami Federacji
8. Prowadzi i określa kierunki działalności informacyjnej i wydawniczej
9. Powołuje komisje społeczne i ich przewodniczących, przedstawicielstwa terenowe, sekcje krajowe
i zawodowe, agendy itp.
10. Kontroluje działalność Prezydium Rady Federacji
11. Uchwala regulaminy w sprawach zastrzeżonych do jej kompetencji
12. Zatwierdza strukturę organizacyjną biura oraz zakres kompetencji członków biura i okręgów
13. Interpretuje statut oraz rozstrzyga o sprawach nie przewidzianych w niniejszym statucie
14. Uchwala wysokość i tryb opłacania składki członkowskiej
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15. Rozpatruje wnioski oraz odwołania od decyzji niższych organów
16. Zwołuje Zgromadzenie Związków Zawodowych Federacji
17. Rozpatruje w okresach rocznych informacje i oceny Komisji Rewizyjnej.

Art. 17
Rada Federacji działa zgodnie z obowiązującym Statutem Federacji oraz przyjętym przez nią Regulaminem.

PREZYDIUM

RADY

FEDERACJI

Art. 18
Prezydium Rady Federacji jest organem wykonawczym Rady Federacji w okresie między jej posiedzeniami.
Prezydium powołuje Rada Federacji.
Prezydium pracuje zgodnie z uchwalonym przez Radę Federacji regulaminem
Do jego kompetencji w szczególności należy :
1. kierowanie bieżącą działalnością Federacji, zgodnie z ustaleniami Rady Federacji
2. realizacja uchwał, postanowień i wniosków Rady Federacji
3. prowadzenie gospodarki Federacji
4. podejmowanie decyzji w sprawie sporów zbiorowych i akcji protestacyjnych.
Decyzje te nie ograniczają statutowych uprawnień w tym zakresie przysługującym członkom
Federacji
5. podejmowanie decyzji w sprawach bieżącej współpracy z krajowymi i międzynarodowymi
organizacjami związkowymi, społecznymi i zawodowymi
6. prowadzenie bieżącej działalności szkoleniowej, informacyjno- propagandowej i wydawniczej
Federacji
7. powoływanie zespołów doraźnych i ustalenie ich przewodniczących
8. organizowanie i kierowanie pracami komisji problemowych i zespołów doraźnych
9. uchwalanie regulaminów zastrzeżonych do kompetencji Prezydium Rady Federacji
10. kierowanie bieżącą działalnością Biura Federacji
11. koordynowanie działalności okręgów oraz sekcji krajowych, zawodowych i innych
12. składanie sprawozdań ze swej działalności na każdym kolejnym posiedzeniu Rady Federacji
13. udzielanie pełnomocnictw wg potrzeb

KOMISJA

REWIZYJNA

FEDERACJI

Art. 19
1. Komisja Rewizyjna Federacji jest organem kontrolno - rewizyjnym Federacji podległym
bezpośrednio Zgromadzeniu Związków Zawodowych Federacji
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Federacji w szczególności należy :
a/ bieżące kontrolowanie statutowej, gospodarczej, finansowej i majątkowej działalności Federacji
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b/ składanie kontrolowanym organom i jednostkom organizacyjnym Federacji opracowań
z przeprowadzonych kontroli wraz z wnioskami i zaleceniami z nich wynikającymi oraz bieżące
kontrolowanie ich realizacji
c/ dokonywanie w okresach rocznych kompleksowej oceny działalności Rady Federacji, jej
Prezydium, Przewodniczącego Federacji oraz przedstawianie tej oceny do rozpatrzenia Radzie
Federacji
d/ opiniowanie projektów budżetu i preliminarzy oraz ocenia bilansów
e/ wnioskowanie w sprawach naruszenia przepisów statutowo - regulaminowych
f/ składanie Zgromadzeniu Związków Zawodowych Federacji sprawozdań ze swej działalności oraz
wnioskowanie w sprawie absolutorium dla ustępujących organów Federacji
g/ wybieranie ze swego składu / zgodnie z art. 10 ust.4 / - przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego i sekretarza Komisji Rewizyjnej Federacji oraz tworzenie zespołów
roboczych komisji
h/ współpraca z Komisjami Rewizyjnymi niższych szczebli
i/ uchwalanie regulaminów w sprawach zastrzeżonych do kompetencji Komisji Rewizyjnej
i zawieszanie w prawach członków Komisji Rewizyjnej
5. Komisja Rewizyjna Federacji pracuje zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.

ZGROMADZENIE ZWIĄZKÓW OKRĘGU -

KONFERENCJA SEKCJI KRAJOWEJ

Art. 20
1.a/ Zgromadzenie Związków Okręgu tworzą upełnomocnieni przedstawiciele członków Federacji
danego Okręgu, a Konferencję Sekcji Krajowej upełnomocnieni przedstawiciele z tej branży lub
określonego środowiska zawodowego,
b/ mandat przedstawiciela trwa przez okres całej kadencji,
c/ zmiany upełnomocnionych przedstawicieli dokonują właściwe organy statutowe członków
Federacji,
d/ mandat Przewodniczącego Okręgu - Sekcji Krajowej i całego Zarządu wygasa z dniem wyboru
Przewodniczącego Okręgu - Sekcji Krajowej i Zarządu na kolejną kadencję.
2. Zasady ustalone w art. 15 dla zwyczajnych i nadzwyczajnych Zgromadzeń Związków Zawodowych
Federacji stosuje się odpowiednio do zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń związków
okręgów i konferencji sekcji krajowych.
3. Zgromadzenie Okręgu - Konferencja Sekcji Krajowej w szczególności :
a/ określa program działania,
b/ wybiera spośród przedstawicieli odpowiednie władze zgodne z regulaminem wyborczym,
c/ rozpatruje sprawozdania władz i Komisji Rewizyjnej,
d/ ocenia działalność ustępujących organów oraz podejmuje decyzje w sprawie absolutorium dla
tych organów,
e/ rozpatruje odwołania od decyzji władz i komisji rewizyjnej pod adresem organów Federacji,
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f/ uchwala wnioski i postulaty pod adresem krajowych organów Federacji oraz terenowych organów
samorządowych, administracji państwowej i gospodarczej jak również terenowych instancji i ogniw
organizacji społecznych i zawodowych i innych właściwych do współdziałania ze związkami
zawodowymi.
4. Konferencja Sekcji Krajowej ponadto :
a/ rozpatruje wszystkie zagadnienia społeczno - zawodowe danej branży lub określonego
środowiska zawodowego
b/ prowadzi konsultacje i wypracowuje wspólne stanowisko w sprawie inicjatyw oraz projektów aktów
prawnych dotyczących pracowników branży oraz emerytów i rencistów
c/ opiniuje projekty układów zbiorowych pracy, porozumień branżowych i innych umów dotyczących
danej grupy zawodowej.

ZARZĄD OKRĘGU - SEKCJI KRAJOWEJ

Art. 21
1. Zarząd jest wykonawczym organem i na podstawie pełnomocnictwa Rady Federacji może prowadzić
działalność gospodarczą.
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności :
a/ określenie kierunków, środków i terminów realizacji oraz realizacja programu działania
b/ składanie sprawozdań ze swej działalności przed swymi wyborcami
c/ uchwalanie regulaminów w sprawach zastrzeżonych do kompetencji Zarządu
d/ zwoływanie zgromadzeń związków okręgów i konferencji sekcji krajowej
e/ reprezentowanie interesów związków zawodowych wobec terenowych organów samorządowych
administracji państwowej i gospodarczej oraz terenowych instancji i ogniw organizacji
społecznych i zawodowych
f/ zajmowanie i prezentowanie związkowych stanowisk w sprawach związanych z realizacją
statutowo-programowych celów i zadań
g/ realizowanie bieżącej współpracy ze związkami zawodowymi, terenowymi organami
samorządowymi, administracji państwowej i gospodarczej oraz terenowymi instancjami
i ogniwami organizacji społecznych i zawodowych
h/ powoływanie zespołów doraźnych i ich przewodniczących
i/ inne kompetencje określone przez Radę Federacji
3. Zarząd działa w oparciu o uchwalony przez Radę Federacji regulamin oraz przepisy Statutu.

ROZDZIAŁ VII
FUNDUSZE I MAJĄTEK FEDERACJI
Art. 22
1. Majątek Federacji powstaje :
a/ ze składek członkowskich
b/ z darowizn, zapisów, dotacji, subwencji, działalności gospodarczej itp.
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2. Nieruchomość w postaci prawa odrębnej własności budynków i użytkowania wieczystego gruntu,
położona w Dusznikach Zdroju, działka nr 115/2 objęta księgą wieczystą SW1K/00069130/0 służąca do
prowadzenia działalności gospodarczej poprzez utworzoną spółkę Sanatorium Uzdrowiskowe „Chemik”
Sp.z o.o. z siedzibą w Dusznikach Zdroju, ul. Wojska Polskiego 17 i udziały Spółki mogą zostać zbyte
tylko i wyłącznie za zgodą Zgromadzenia Związków Zawodowych Federacji.
3. Sprzedaż majątku Federacji określona w pkt. 2 może nastąpić , po uzyskaniu zgody większości 2 / 3
ogólnej liczby głosów przy obecności co najmniej 1 / 2 uprawnionych delegatów.
4. Składki członkowskie wpłacane są na rzecz Federacji w obowiązującej wysokości, nie podlegają
zwrotowi.

Art. 23
1. Podstawę działalności finansowo - gospodarczej Federacji stanowi budżet.
2. Fundusze Federacji przeznaczane są na jej działalność statutową.
3. Za zarządzanie majątkiem Federacji ponoszą odpowiedzialność Przewodniczący
i Wiceprzewodniczący Federacji.
4. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane jest współdziałanie co
najmniej dwóch upełnomocnionych osób.
5. W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu a zwłaszcza nabywania, zbywania lub
likwidacji trwałych środków majątkowych wymagana jest uchwała Rady Federacji.

ROZDZIAŁ VIII
PRZEPISY KOŃCOWE

Art. 24
1. Odznakami zewnętrznymi Federacji są :
a/ sztandar Federacji
b/ znak Federacji
których wzory zatwierdza Zgromadzenie Związków Zawodowych Federacji.
2. Znak Federacji podlega ochronie prawnej.
3. Odznaką honorową Federacji jest odznaka „Zasłużony działacz Federacji”.
4. Zasady przyznawania odznaki honorowej Federacji określa Rada Federacji.

Art. 25
1. Wykładni przepisów Statutu dokonuje Rada Federacji.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem rozstrzyga Rada Federacji.
3. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane uchwałą Zgromadzenia Związków Zawodowych Federacji
podjętą większością 2 / 3 ważnie oddanych głosów przy obecności, co najmniej 1 /2 członków
Zgromadzenia Związków Zawodowych Federacji i wchodzą w życie po zarejestrowaniu przez Krajowy
Rejestr Sądowy.

Art. 26
1. Przewodniczący Federacji w rozumieniu Kodeksu Pracy, dokonuje czynności w sprawach z zakresu
prawa pracy.
2. Federacja jest ogólnokrajową organizacją związkową, nadrzędną w stosunku do zakładowych
i międzyzakładowych organizacji związkowych.
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Art. 27
1. Rozwiązanie Federacji następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Związków Zawodowych Federacji
podjętej większością 2 / 3 ważnie oddanych głosów przy obecności, co najmniej 1 /2 członków
Zgromadzenia Związków Zawodowych Federacji.
2. Czynności związane z likwidacją Federacji dokonuje Komisja Likwidacyjna, powołana przez
Zgromadzenie Związków Zawodowych Federacji.
3. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych Komisja sporządza sprawozdanie, które składa
we właściwym sądzie.

Art. 28
1. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zgromadzenie Federacji Związków Zawodowych
Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce.
2. Statut podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

WICEPRZEWODNICZĄCA FEDERACJI
Alina TORCZYŃSKA

Statut w aktualnym brzmieniu został
zarejestrowany w Sądzie Rejonowym
w Katowicach – Postanowieniem
z dnia 12.06.2012r. pod nr KRS 0000034878.

PRZEWODNICZĄCY FEDERACJI
Józef WOŹNY

