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Rozdział I 
Przepisy ogólne 

 
Art. 1 

 
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa 
w Polsce zwana dalej Federacją, jest ogólnokrajową 
organizacją związkową w rozumieniu przepisów ustawy o 
związkach zawodowych. 

Art. 2 
 
1. Federacja zrzesza na zasadach dobrowolności zakładowe i 

międzyzakładowe organizacje związkowe w zakładach 
branży mleczarskiej i spożywczej. 

2. Przynależność do Federacji nie narusza i nie ogranicza 
niezależności i samorządności członkowskich organizacji 
związkowych wynikających z ich statutów oraz osobowości 
prawnej. 

Art. 3 
 

Federacja posiada osobowość prawną. 
 

Art. 4 
 

1. Terenem działania Federacji jest obszar Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

2.  Siedzibą Federacji jest miasto stołeczne Warszawa. 



Art. 5 
 

Federacja działa na podstawie Statutu zgodnie z Konstytucją 
Rzeczypospolitej Polskiej, ustawą o Związkach Zawodowych i 
innymi ustawami oraz międzynarodowymi konwencjami 
ratyfikowanymi przez Rzeczpospolitą Polską. 

 
Art. 6 

 
1. Federacja w działalności statutowej jest niezależna od 

organów administracji państwowej, gospodarczej, 
samorządu spółdzielczego i terytorialnego. 

2. W działalności statutowej Federacja nie podlega nadzorowi 
i kontroli ze strony organów administracji państwowej, 
gospodarczej, samorządu spółdzielczego i terytorialnego. 

3. Federacja działa przez organy wymienione w Statucie. 
4. Federacja może tworzyć jednostki gospodarcze, agendy, 

biura, placówki naukowo-szkoleniowe, badawcze i inne. 
 

Art. 7 
 

1. Federacja może być członkiem krajowych i 
międzynarodowych zrzeszeń związkowych oraz organizacji 
społeczno-zawodowych. 

2. Federacja może zawierać z krajowymi i zagranicznymi 
centralami i zrzeszeniami związkowymi oraz organizacjami 
społeczno-zawodowymi umowy dotyczące współpracy 

 
      Art. 8 

 
Do reprezentowania Federacji upoważnieni są: 

1) przewodniczący, 
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2) wiceprzewodniczący w granicach kompetencji ustalonych 
przez Prezydium Federacji, 

3) imiennie upoważnieni członkowie Prezydium Federacji w 
granicach określonych w upoważnieniach. 

 
Rozdział II 

Cele i zadania Federacji 
 

Art. 9 
 

1. Federacja reprezentuje interesy członków wobec organów 
władzy i administracji państwowej, gospodarczej, 
samorządu spółdzielczego i terytorialnego oraz organizacji 
politycznych, społecznych i zawodowych. 

2. Podstawowym celem działalności Federacji jest obrona 
praw, godności i interesów społeczno-zawodowych, 
socjalno-bytowych i kulturalnych pracowników, emerytów 
i rencistów oraz ich rodzin. 

3. Federacja reprezentuje wspólne stanowisko członków i 
broni ich interesów w sprawach: 
1) polityki zatrudnienia oraz praw i obowiązków 
wynikających ze stosunku pracy, 
2) poziomu wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń 
związanych z pracą, 
3) warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 
4) świadczeń wynikających z ubezpieczeń społecznych, 
5) świadczeń socjalnych, 
6) wypoczynku po pracy, wczasów, sportu, turystyki i 
kultury fizycznej, 
7) ochrony środowiska naturalnego. 



Art. 10 
 
Federacja realizuje swoje cele między innymi poprzez: 
1) organizowanie współdziałania organizacji członkowskich i 

prezentowanie wspólnego stanowiska wobec organów 
władzy, administracji państwowej, gospodarczej i 
samorządu terytorialnego, organów spółdzielczości oraz 
organizacji politycznych, społecznych i zawodowych, 

2) opiniowanie założeń i projektów aktów normatywnych, 
ogólnopaństwowych i spółdzielczych dotyczących 
pracowników branży mleczarskiej, szczególnie w 
dziedzinie zatrudnienia, płac, świadczeń socjalnych, 
warunków pracy, ochrony zdrowia i ubezpieczeń 
społecznych, 

3) zawieranie ponadzakładowych układów zbiorowych pracy, 
porozumień branżowych i innych umów z odpowiednimi 
organami państwowymi, spółdzielczymi, samorządu 
terytorialnego i organizacjami pracodawców, 

4) występowanie z inicjatywami na rzecz doskonalenia prawa 
pracy, systemu ubezpieczeń społecznych oraz w innych 
sprawach wynikających ze stosunku pracy, 

5) występowanie w roli mediatora w sporach pomiędzy 
organizacjami członkowskimi Federacji a organami władzy, 
administracji państwowej, gospodarczej, organizacjami 
pracodawców, organizacjami samorządu terytorialnego, 
organizacjami politycznymi i społeczno-zawodowymi, 

6) organizowanie wypoczynku i leczenia uzdrowiskowego dla 
pracowników mleczarstwa i członków ich rodzin, 

7) dokonywanie na wniosek organizacji członkowskich ocen 
warunków pracy i płacy pracowników jednostek



organizacyjnych branży mleczarskiej oraz współdziałanie z 
Państwową Inspekcją Pracy dla zapewnienia przestrzegania 
przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny 
pracy, 

8) prowadzenie własnej działalności wydawniczej dla celów 
informacyjno-propagandowych, szkoleniowych i 
gospodarczych, 

9) udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej członkom, a w 
szczególnych przypadkach indywidualnym osobom oraz 
występowanie na wniosek zainteresowanych w ich imieniu 
przed organami rozpatrującymi spory, 

10) w razie zaistnienia sporu zbiorowego podejmowanie 
działań określonych w ustawie o rozwiązywaniu sporów 
zbiorowych, 

11) współpracę z innymi nurtami polskiego i 
międzynarodowego ruchu związkowego oraz organizacjami 
politycznymi i społeczno-zawodowymi, 

12) prowadzenie działalności gospodarczej i innej działalności  
dochodowej na zasadach określonych przepisami prawa, 

13) organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej, 
14) prowadzenie dla pracowników mleczarstwa Funduszu  

Wsparcia, którego celem jest udzielanie pożyczek i 
zapomóg. 

 
Art. 11 

 
Federacja spełnia funkcję ogólnokrajowej organizacji 
związkowej, która ma prawo wypowiadać się w sprawach 
pracowniczych odnośnie zrzeszonych w niej członków 
związku. 
 



Rozdział III 
Członkowie Federacji 

 
Art. 12 

 
1. Zakładowa organizacja związkowa może nabyć 

członkostwo w Federacji przyjmując zgodnie ze swoim 
Statutem uchwałę o woli do jej przystąpienia, którą składa 
w biurze Federacji.  

2. Prezydium Federacji na podstawie złożonej przez 
organizację związkową uchwały o woli przystąpienia do 
Federacji podejmuje stosowną uchwałę. Od uchwały 
Prezydium o odmowie przyjęcie do Federacji organizacji, 
której ta uchwała dotyczy, przysługuje prawo odwołania do 
Zarządu Krajowego w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
uchwały Prezydium. Uchwała Zarządu Krajowego w tej 
sprawie jest ostateczna. 

3. Nabycie członkostwa w Federacji następuje z dniem  
podjęcia uchwały o przyjęciu do Federacji. 

 
Art. 13 

 
Przystąpienie do Federacji nie ogranicza niezależności i 
samorządności organizacji członkowskich. 

 
Art. 14 

 
1. Wystąpienie organizacji członkowskiej z Federacji 

następuje z dniem złożenia w biurze Federacji uchwały 
podjętej zgodnie z jej statutem zawierającej oświadczenie o 
wystąpieniu. 

2. Prawa i obowiązki członka Federacji wygasają z datą 
wystąpienia.  



Rozdział IV 
Prawa i obowiązki członków Federacji 

 
Art. 15 

 
Członkowie Federacji mają równe prawa i obowiązki. 

 
Art. 16 

 
Członkowie Federacji mają prawo do: 

 
1) wyboru delegatów na Zjazd Federacji zgodnie z zasadami 

uchwalonymi przez Zarząd Krajowy Federacji, 
2) współdecydowania o programie Federacji, treści 

podejmowanych przez jej organy uchwał i zajmowanych 
stanowisk o metodach i formach pracy organów Federacji – 
w trybie określonym przez Zarząd Krajowy Federacji, 

3) występowanie do organów Federacji z wnioskami i 
postulatami w sprawach należących do zadań Federacji oraz 
w sprawach wymagających pomocy z jej strony, 

4) oceny działalności organów Federacji i osób pełniących w  
nich funkcje z wyboru,  

5) desygnowania swoich przedstawicieli do komisji i zespołów 
problemowych powoływanych przez organy Federacji, 

6) wnoszenia odwołań od uchwał i decyzji Zarządu Federacji 
do nadrzędnych i kontrolnych organów Federacji, 

7) występowania do Prezydium i Zarządu Krajowego Federacji 
z inicjatywami odnośnie podejmowania i prowadzenia 
wspólnej działalności gospodarczej celem uzyskania 
dodatkowych środków na związkową działalność statutową, 

8) bieżącej informacji o działalności Federacji ze szczególnym 
uwzględnieniem uchwał organów statutowych, 



9) używania znaku Federacji na własnych flagach, drukach i 
innych emblematach po uzyskaniu pisemnej zgody biura 
Federacji. 

 
Art. 17 

 
1. Członkowie Federacji są zobowiązani do: 

 
1) przestrzegania przepisów Statutu Federacji, 
2) realizacji uchwał organów Federacji, 
3) czynnego udziału w pracach Federacji, 
4) popierania działalności Federacji środkami określonymi w 

ustawie o związkach zawodowych i innych przepisach, 
5) wpłacania na rzecz Federacji składki od każdego członka, 

rozliczanej kwartalnie w wysokości określonej na dany 
rok kalendarzowy przez Zarząd Krajowy, 

6) zapewnienie udziału swoich przedstawicieli w szkoleniach 
i naradach organizowanych przez Zarząd Federacji, 

7) wspierania inicjatyw Zarządu Federacji w zakresie 
leczenia uzdrowiskowego pracowników i członków ich 
rodzin oraz organizowania wczasów wypoczynkowych, 

8) informowania Zarządu Federacji o sytuacji materialnej 
pracowników oraz wynikach ekonomiczno-finansowych 
zakładów pracy. 

2.  Organizacja członkowska nieprzestrzegająca Statutu 
Federacji lub niewykonująca uchwał organów Federacji 
może być wydalona z Federacji albo zawieszona  
w prawach organizacji członkowskiej na czas określony. 

3.  Uchwałę o wydaleniu z Federacji lub zawieszeniu 
podejmuje Prezydium z inicjatywy własnej lub na wniosek 
Komisji Rewizyjnej. Od uchwały Prezydium o wydaleniu z 
Federacji albo zawieszeniu organizacji, której ta uchwała 
dotyczy przysługuje prawo odwołania do Zarządu 
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Krajowego w terminie do 30 dni od dnia otrzymania 
uchwały Prezydium. Uchwała Zarządu Krajowego w tej 
sprawie jest ostateczna. 

4. W przypadku wystąpienia lub wydalenia organizacji 
członkowskiej z Federacji, prawa i obowiązki tej 
organizacji wygasają z dniem wystąpienia lub wydalenia, a 
w razie odwołania od uchwały Prezydium o wydaleniu 
wygasają z dniem potwierdzenia tej uchwały przez Zarząd 
Krajowy. 

5. W przypadku zawieszenia organizacji członkowskiej 
Federacji w jej prawach, prawa tej organizacji ulegają 
zawieszeniu z dniem podjęcia uchwały o zawieszeniu, w 
razie odwołania od uchwały Prezydium o zawieszeniu 
wygasają z dniem potwierdzenia tej uchwały przez Zarząd 
Krajowy. 

Rozdział V 
Organy Federacji 

 
Art. 18 

 
1. Organami Federacji są: 

1) Krajowy Zjazd, 
2) Zarząd Krajowy, 
3) Prezydium Zarządu Krajowego 
4) Krajowa Komisja Rewizyjna. 

2. W skład Zarządu Krajowego wchodzą przedstawiciele 
zakładowych organizacji związkowych zrzeszonych w 
Federacji w liczbie jeden przedstawiciel z każdej 
organizacji. 

3. Przedstawicielem zakładowej organizacji związkowej w 
Zarządzie Krajowym może być członek związku pełniący z 
wyboru funkcję członka zarządu. 
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4. Wyboru swoich przedstawicieli do Zarządu Krajowego 
dokonują zarządy zakładowych organizacji związkowych 
według trybu przyjętego w danej organizacji. 
 

Art. 19 
 

1.  Organy Federacji: 
1) działają na zasadach kolegialności, 
2) są odpowiedzialne za realizację zadań statutowych i 

programowych zgodnie kompetencjami. 
2.  Kadencja organów Federacji trwa 4 lata. 
3. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej organy Federacji mogą 

podejmować uchwały, o ile w głosowaniu bierze udział 
więcej niż połowa uprawnionych. 

4. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej organy Federacji podejmują 
uchwały zwykłą większością głosów. 
 

Krajowy Zjazd 
 

Art. 20 
 

1. Krajowy Zjazd jest najważniejszym organem stanowiącym 
Federacji. 

2. Do wyłącznej kompetencji Krajowego Zjazdu należy: 
 1) określenie głównych kierunków i programów działania, 
2) uchwalenie Statutu i jego zmian. Uchwała w sprawie 

Statutu wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów 
delegatów obecnych na Zjeździe, 

3) uchwalenie zasad wyborczych Prezydium Zarządu 
Krajowego i Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz wybór 
tych organów, 

4) dokonanie na podstawie uchwalonych zasad wyborczych 
wyboru przewodniczącego Federacji, 



5) przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępującego 
Zarządu Krajowego i Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz 
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium tym 
organom, 

6) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Federacji. 
3. Przewodniczący Federacji i członkowie Prezydium wchodzą 

w skład Zarządu Krajowego. 
 

Art. 21 
 

Uchwały Krajowego Zjazdu są prawomocne, jeżeli bierze w 
nim udział, co najmniej 2/3 delegatów. 

 
Art. 22 

 
Krajowy Zjazd zwoływany jest przez Zarząd Krajowy, który 
ustala jego miejsce, termin i porządek obrad. 

 
Art. 23 

 
1. Wyboru członków organów Federacji dokonuje się na 

zasadach określonych w ordynacji wyborczej. 
2.  Ordynację wyborczą i zasady wyboru: 

1) delegatów na Krajowy Zjazd, 
 2) kandydatów na członków Krajowej Komisji Rewizyjnej, 
 3) wiceprzewodniczącego(ych) Federacji, 

    uchwala Zarząd Krajowy. 



 
Zarząd Krajowy 

 
Art. 24 

 
1. Zarząd Krajowy jest naczelnym organem stanowiącym w 

okresie pomiędzy Zjazdami Federacji. 
2. Do kompetencji Zarządu Krajowego należy w szczególności: 

1) określanie kierunków, środków i terminów realizacji 
programu i uchwał Krajowego Zjazdu, 

2) określanie kierunków i zasad gospodarki finansowej i 
majątkowej Federacji, 
3) ustalenie ilości wiceprzewodniczących Federacji, 
ilościowego składu Prezydium Zarządu Krajowego i 
Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz dokonanie spośród 
członków Prezydium wyboru wiceprzewodniczącego(ych), 
4) nadzorowanie działalności Prezydium Federacji, 
5) powoływanie i określanie zasad działania komisji oraz 

wybór ich przewodniczących, 
6) zwoływanie Krajowego Zjazdu Federacji, 
7) uchwalenie ordynacji wyborczej określającej zasady 

przeprowadzenia Zjazdu Federacji, 
8) wybór przewodniczącego Federacji w przypadku 

wygaśnięcia mandatu przez upływem kadencji, 
9) podejmowanie decyzji w sprawach przystąpienia Federacji 

do zrzeszeń i organizacji wymienionych w art. 7 ust. 1 i 2, 
10) uchwalanie regulaminów w sprawach zastrzeżonych do 

kompetencji Zarządu Krajowego, 
11) ustalanie wysokości składki członkowskiej wpłacanej na 

rzecz Federacji. 



Art. 25 
 

1.  Posiedzenia Zarządu Krajowego odbywają się stosownie do 
potrzeb, nie rzadziej jednak, niż co 6 miesięcy. 

2. Posiedzenia Zarządu Krajowego zwołuje przewodniczący 
lub upoważniony przez niego wiceprzewodniczący. 
 

Prezydium Zarządu Krajowego 
 

Art. 26 
 

1. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Krajowego 
pracą Federacji kieruje Prezydium Zarządu Krajowego. 

2. Do kompetencji Prezydium Zarządu Krajowego należą 
wszystkie sprawy niezastrzeżone w Statucie dla Krajowego 
Zjazdu i Zarządu Krajowego, a w szczególności: 
1) reprezentowanie Federacji wobec organów władzy i 
administracji państwowej, gospodarczej, samorządu 
spółdzielczego i terytorialnego, organizacji politycznych 
oraz społecznych, 

2) ustalanie kierunków prowadzenia działalności 
gospodarczej i wykorzystania środków pochodzących z tej 
działalności, uchwalanie preliminarza wydatków, 
zatwierdzanie sprawozdań z jego wykorzystania oraz 
zatwierdzanie bilansu, 

3) podejmowanie decyzji o działaniach Federacji w 
zakresie sporów zbiorowych i wykonywanie prawa do 
akcji protestacyjnych oraz organizowanie wymienionych 
działań. Decyzje, o których mowa nie ograniczają 
statutowych uprawnień w tym zakresie przysługujących 
zakładowym i międzyzakładowym organizacjom 
związkowym, 
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4)  podejmowanie decyzji w sprawach współpracy 
Federacji z organizacjami wymienionymi w art. 10 pkt. 
11, 

5)  uchwalanie regulaminów w sprawach zastrzeżonych 
do kompetencji Prezydium Zarządu Krajowego, 

6)  zwoływanie posiedzeń Zarządu Krajowego 
7)  współpraca z Komisją Rewizyjną oraz rozpatrywanie 
jej wniosków, uwag i zaleceń, 
8)  określanie zasad wynagradzania przewodniczącego 
Federacji, 
9)   powoływanie, przekształcanie i rozwiązywanie 

jednostek gospodarczych, agend, biur, placówek 
szkoleniowych, badawczych i innych jednostek 
gospodarczych. 
 

Art. 27 
 

1. Prezydium Zarządu Krajowego zbiera się stosownie do 
potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

2. Posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego zwołuje 
przewodniczący Federacji lub upoważniony przez niego 
wiceprzewodniczący. 
 
 

Krajowa Komisja Rewizyjna 
 

Art. 28 
 

1.  Krajowa Komisja Rewizyjna jest organem kontrolno-
rewizyjnym Federacji podległym wyłącznie Zjazdowi 
Krajowemu Federacji. 

2. Do kompetencji Krajowej Komisji Rewizyjnej w 
szczególności należy: 
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1) bieżące kontrolowanie: 
a) merytorycznej, gospodarczej, finansowej i majątkowej 
działalności Federacji, jej organów, komisji i zespołów oraz 
innych jednostek organizacyjnych, 

b) realizacji uchwał i decyzji organów Federacji, 
2) składanie organom Federacji opracowań z 

przeprowadzonych kontroli wraz z wnioskami i 
zaleceniami, 

3) opiniowanie projektów budżetu, preliminarzy budżetowych 
oraz ocena bilansów, 

4) składanie Zjazdowi Krajowemu Federacji sprawozdań ze 
swej działalności oraz wnioskowanie do Zjazdu w sprawie 
absolutorium dla ustępujących organów Federacji, 

5) wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w trakcie 
kadencji w przypadku wygaśnięcia jego mandatu. 

3. Krajowa Komisja Rewizyjna na swoim pierwszym 
posiedzeniu wybiera spośród członków Komisji 
przewodniczącego i jego zastępcę. 

4. Posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej zwołuje jej 
przewodniczący w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 
raz na 6 miesięcy. 

 
Rozdział VI 

 
Członkowie organów Federacji 

 
Art. 29 

 
1.  Członkowie organów Federacji pochodzą z wyboru. 
2. Wyboru członków organów Federacji dokonuje się na 

zasadach określonych w ordynacji wyborczej. 
 

Art. 30 
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1. Członkami organów Federacji mogą być wyłącznie 

przedstawiciele organizacji członkowskich Federacji. 
2. Członkowie organów Federacji obowiązani są w 

szczególności: 
1) uczestniczyć w pracach organów, komisji, zespołów 

problemowych Federacji, do których zostali wybrani, 
2) przestrzegać statutowych i regulaminowych przepisów 

obowiązujących w Federacji, 
3) utrzymywać kontakty z macierzystymi organizacjami 

związkowymi i informować je o działalności organów, 
sekcji, komisji, 

4) godnie reprezentować Federację wobec władz i opinii 
publicznej, 

5) inicjować i wspierać działalność gospodarczą prowadzoną 
przez Federację celem wygospodarowania środków na jej 
działalność statutową. 

3. Członek organu Federacji może być odwołany przed 
upływem kadencji. 

4. Odwołanie członka organu Federacji może nastąpić 
wyłącznie w głosowaniu tajnym, po uprzednim 
umożliwieniu wysłuchania zainteresowanego. 

5. Członka organu Federacji odwołuje Zarząd Krajowy 
Federacji. 
 

Art. 31 
 

Mandat członka organów Federacji wygasa przed upływem 
kadencji w przypadku: 

1) rezygnacji, 
2) wystąpienia lub skreślenia ze związku zawodowego, 
3) wydalenia lub wystąpienia organizacji z Federacji, 
4) odwołania, 
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5) utraty praw publicznych oraz ograniczenie zdolności do 
czynności prawnych, 

6) zgonu, 
7) zmiany zatrudnienia, jeśli ma to wpływ na piastowanie 

mandatu. 
Art. 32 

 
Wygaśnięcie mandatu członka organu Federacji z przyczyn 
wymienionych w art. 31 pkt. 1, 2, 4, 5, 6 i 7 nie pozbawia 
organizacji członkowskiej prawa do miejsc mandatowych w 
tym organie. 

 
 

Rozdział VII 
Fundusze i majątek Federacji 

 
Art. 33 

 
1. Fundusze Federacji powstają: 
 1) ze składek członkowskich, 
 2) z darowizn, zapasów i dotacji, 
 3) z działalności gospodarczej i innej działalności statutowej, 
 4)  z wpływów z opłat pobieranych od osób korzystających ze 

skierowań do sanatoriów i ośrodków wypoczynkowych, 
 5) z odsetek od środków pozostających na kontach 
bankowych. 
2. Składki członkowskie wypłacane na rzecz Federacji nie 
podlegają zwrotowi. 
 

Art. 34 
 
1. Przedmiotem działalności gospodarczej Federacji jest: 

1) przetwórstwo mleka i wyrób serów (PKD 15 51 Z), 
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2) sprzedaż hurtowa wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i  
tłuszczów jadalnych (PKD 51 33 Z), 

3) sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów 
cukierniczych (PKD 51 36 Z), 

4) pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana  
(PKD 51 70 B), 

5)  sprzedaż detaliczna wyrobów mlecznych i jaj w 
wyspecjalizowanych sklepach (PKD 52 27A), 

6) pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową  
(PKD 52 63 Z), 

7)  pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania gdzie 
indziej niesklasyfikowane (PKD 55 23 Z), 

8) pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 55 30 B), 
9) towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi  

(PKD 60 24 A), 
10) leasing finansowy (PKD 65 21 Z), 
11) pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej 

niesklasyfikowane (PKD 65 23 Z), 
12) wynajem samochodów osobowych (PKD 71 10 Z), 
13) wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 71 34 Z), 
14) reklama (PKD 74 40 Z), 

15) pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej  
niesklasyfikowana (PKD 74 84 B), 

16) szpitalnictwo (PKD 85 11 Z). 
2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej przeznacza się 

na realizację działalności statutowej Federacji. 
 

Art. 35 
 

1. Majątek Federacji stanowią: nieruchomości, ruchomości, 
udziały, prawa, środki finansowe i papiery wartościowe. 
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2. Przyjęcie dotacji, darowizny lub zapisu nie może być 
uzależnione od warunków sprzecznych z interesem 
Federacji. 

 
Art. 36 

 
1. Prezydium Zarządu Krajowego prowadzi działalność w 

ramach preliminarza wydatków, zawiera umowy i zaciąga 
zobowiązania majątkowe i finansowe. 

2. Za zarządzanie majątkiem ponoszą odpowiedzialność osoby 
upełnomocnione przez Prezydium Zarządu Krajowego. 

3. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych 
wymagane jest łączne działanie, co najmniej dwóch 
upełnomocnionych osób. 

4. W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu, a 
zwłaszcza nabywania, zbywania lub likwidacji trwałych 
środków majątkowych wymagana jest uchwała Prezydium 
Zarządu Krajowego. 

 
Rozdział VIII 

Przepisy końcowe i przejściowe 
 

Art. 37 
 
1. Oznakami zewnętrznymi Federacji są: 
 1) sztandar Federacji, 
 2) znak (emblemat) Federacji. 
2. Znak Federacji podlega ochronie prawnej. 
3. Odznaką honorową Federacji jest odznaka „Za zasługi dla 

Federacji Związków Zawodowych Pracowników 
Mleczarstwa” 

 
Art. 38 
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Przewodniczący Federacji pełni w rozumieniu Kodeksu Pracy 
funkcję pracodawcy wobec pracowników Federacji i jej 
zakładów. 
 

Art. 39 
 
1. Rozwiązanie Federacji może nastąpić na podstawie uchwały 

Krajowego Zjazdu podjętej większością, co najmniej 2/3 
głosów w obecności, co najmniej 2/3 delegatów. 

2. Czynności związanych z likwidacją Federacji dokonuje 
 Komisja Likwidacyjna powołana przez Krajowy Zjazd. 

3. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych Komisja 
sporządza sprawozdanie, które składa we właściwym sądzie. 

 
Art. 40 

 
Zmiany Statutu mogą być dokonane w trybie określonym dla 
jego uchwalenia. 

Art. 41 
 
Wykładni Statutu dokonuje Zarząd Krajowy. 
 

Art. 42 
 
Zmiany w Statucie wchodzą w życie z dniem zarejestrowania i 
obowiązują od daty uchwalenia przez Krajowy Zjazd w dniu 13 
kwietnia 2007 r. 


