REGULAMIN PRACY SEKCJI MŁODYCH
ZWIĄZKU ZAWODOWEGO INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Sekcja Młodych ZZIT, zwana dalej Sekcją, pełni funkcje opiniodawczo-doradcze dla
organów statutowych Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Inżynierów
i Techników.
2. Nadzór nad pracami Sekcji sprawuje Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZIT lub
osoba wyznaczona ze składu Prezydium ZK ZZIT.
§2
Członkowie Sekcji mogą reprezentować ZZIT na zewnątrz jedynie na podstawie
pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez przewodniczącego ZK ZZIT lub osobę
wyznaczoną przez Przewodniczącego ZK ZZIT do nadzoru nad pracami Sekcji.
Rozdział II
Cele i zadania Sekcji
§3
Celami działania Sekcji są:
1) propagowanie rozwoju ruchu związkowego wśród młodych pracowników,
studentów i uczniów,
2) promowanie wśród młodych związkowców wiedzy z zakresu polityki
gospodarczej i społecznej, prawa pracy i prawa związkowego,
3) kształcenie młodych związkowców na liderów ruchu związkowego poprzez
organizowanie w uzgodnieniu z Przewodniczącym ZK ZZIT lub osobą, o której
mowa w § 1 ust. 2, szkoleń dla młodych związkowców,
4) współpraca krajowa i międzynarodowa ze strukturami związkowymi
zrzeszającymi młodych działaczy, w szczególności z Komisją Młodych FZZ,
5) wyrażanie opinii na temat aktów prawnych będących w zainteresowaniu Sekcji.
§4
Sekcja realizuje swoje cele poprzez:
1) wypracowywanie opinii i stanowisk w sprawach określonych w § 3,
2) współpracę z organami władzy państwowej i samorządowej, organizacjami
pracodawców i przedsiębiorców, organizacjami społecznymi i zawodowymi jak
NOT a w szczególności z SIMP w sprawach określonych w § 3
3) współpracę z organami statutowymi ZZIT.

Rozdział III
Członkowie Sekcji, ich prawa i obowiązki
§5
1. Sekcję tworzą członkowie ZZIT w wieku do 40 lat, zgłoszeni przez zakładowe
(międzyzakładowe) organizacje ZZIT, zwane dalej organizacjami członkowskimi
ZZIT. Zgłoszenia należy dokonać na druku stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
§6
1. Członkostwo w Sekcji ustaje w wyniku:
a) zgłoszenia przez członka Sekcji pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w pracach
Sekcji,
b) odwołania członka Sekcji z jej składu przez organizację ZZIT, która wyznaczyła
członka Sekcji,
c) śmierci członka Sekcji,
d) wystąpienia lub skreślenia organizacji z rejestru ZZIT, której przedstawicielem
był członek Sekcji,
e) utraty przez członka Sekcji członkostwa w organizacji ZZIT, która wyznaczyła
członka Sekcji.
f) osiągnięcia wieku 40 lat.
2. Przewodniczący lub wyznaczony członek Prezydium ZK ZZIT w porozumieniu
z przewodniczącym Sekcji informuje przewodniczącego organizacji ZZIT, która
wyznaczyła członka Sekcji o jego trzech nieusprawiedliwionych nieobecnościach na
posiedzeniach Sekcji, wnioskując o dokonanie zmiany członka Sekcji.
§7
Członkowie Sekcji mają prawo do:
a) wpływania na treść dokumentów formułowanych na posiedzeniach Sekcji,
b) otrzymywania informacji o działalności Sekcji i organów statutowych ZZIT
w zakresie spraw określonych w § 3,
c) prezentowania stanowisk Sekcji wobec organów statutowych ZZIT.
§8
Członkowie Sekcji mają obowiązek:
1) przestrzegania postanowień Regulaminu oraz uchwał Zarządu i Zebrania Sekcji
Młodych oraz organów ZZIT,
2) aktywnego uczestnictwa w posiedzeniach Sekcji i realizacji zadań określonych
w regulaminie Sekcji,
3) utrzymywania bieżących kontaktów z desygnującą ich organizacją ZZIT oraz
przekazywania organizacji informacji o pracach Sekcji.

Rozdział IV
Zasady organizacyjne działalności Sekcji
§9
1. Pracami Sekcji kieruje Zarząd, w którego skład wchodzą:
a) Przewodniczący
b) Wiceprzewodniczący
c) Sekretarz
d) 2 członków Zarządu,
2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz tworzą Prezydium Zarządu Sekcji.
3. Kadencja Zarządu Sekcji trwa 5 lat.
4. Sekcja przyjmuje stanowiska i opinie zwykłą większością głosów obecnych na
posiedzeniu.
5. Członkowie Zarządu Sekcji pełnią funkcje społecznie.
6. Wybory do Zarządu Sekcji odbywają się na podstawie Ordynacji Wyborczej przyjętej
przez Zebranie Wyborcze.
7. W posiedzeniach Sekcji mogą brać udział zaproszeni goście, eksperci oraz
przedstawiciele mediów.
8. Posiedzenia Sekcji odbywają się nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.
9. Posiedzenia
Sekcji
zwołuje
przewodniczący
Sekcji
w
z Przewodniczącym ZK ZZIT lub osobą, o której mowa § 1 ust. 2.

porozumieniu

10. Zawiadomienie o miejscu, terminie i porządku posiedzenia oraz materiały dotyczące
posiedzenia Przewodniczący Sekcji przesyła członkom Sekcji na co najmniej 14 dni
przed posiedzeniem na wskazany do korespondencji adres.
11. Obsługę administracyjną Sekcji zapewnia Biuro Zarządu Krajowego ZZIT.
12. Przewodniczący Sekcji lub upoważniona przez niego osoba wchodząca w skład
Zarządu Sekcji raz w roku przedstawia ZK ZZIT pisemne sprawozdanie
z działań podejmowanych przez Sekcję.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 10
Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Zarząd Krajowy ZZIT.
Przewodniczący ZK ZZIT

