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Rozdz. 1
Nazwa, siedziba i terem dziakaaia
Tworzy zip &alasek 4awodowy Praccwaików Uireztatowych 8kutby Taboru
Fbleakisla Wal PaóstwowYca zwani SWIAZKIM.
I 2
Terenem ~kaiki& 24wiazha jest ?rzadsi bioratwo Polskie &oleje
PzitetwoweJziatalaodela swoja Związek obejaaje *bazar Raeczypospolitej
Polskiej.
ł3
Siedziba wiato naczolayok nielisi zip w Lekemetywowni. Pozaklasowej
Zamedd-iertatycze 22-411 Wolaki*.
4
Związek rulada osobowodó prawa; - nate nabywad prawa i zaciagad
ccbowiliZaala w &rodosach przewidzianych prsepisaai prawa.
Rostz.2
§3
ZwiązAz Zawodowy Praliewa1k6w Wa.,-sztatowych 81n*by %baru PtP stosowaio
do zasad wyratonyck w Zeastytacji lizeozypsspolitej Polokiej,Ustewodawstwie Pracy *raz Koawe#cji Yr 57 i 98 Mipdayaarodowej Organizacji
Pracy oraz * Ustawie o swiqzkach zawodowyok s dnia 8.10.1982r z pdtałejszysi saiencai rozwijad bridzic dziaZałaedó w 'ukrasie obrazy
int,!readw *zdenków Zwiqzku realizasji iok potrzeb aaterialnyck,spolecinycho warunków pracy i pZac,waruaków soojalno-bytowyoh i kałtaralay
§6
Związek jest vrigaalzusją Calrowełnahsaaorzadaa i niezaletaq.&wisizek
działa na zasadzie poknej niozałatnotei ol organów adainistracji
państwowej i organizacji połityszaych w awajej dziakalnedoi statutowej
§7
Związek wyrata ohad wapftpraey z inayai erganizaojaai silazkowyai
I spaleoznyai na zasadzie rdwamici i partnerstwaJln zasadask okredlanyi
prima neto przysta>14 do mivdzynarodowy,ch organizacji związkowych.

'..'

10

Rozdz. 3
Colo iislitaaia
i
i iatemsów c*Zoaków «laska
eol» *blasku jest igora« praw, ~dal
B w szczegółu/idei:
I.Petaiesienia rangi zawała pracownika techaicznega *lufty tabara.
2.0breha tateresów sawedlowyoh, aaterialnych, socjalnych i kalturalaykk
pracowników oraz ich rodzi*.
).Obrona praw pracowniczych w zakresie wkonyvalasj prasy sawribweJ•
wynagrodzenia, warunków socjalne-bytowych WSZ WP.
4.1araonizawanie dzia/aala zakisła pracy * interesami prasowalków.
3.Imicjowanie i popieranie dziada* ta rzecz atwerzeaia pracownikom warunków podnoszeala kwalifikaaji zawodoayek i adaptacji spoleezao-zawatowej nlotyck prasowaików.
6.Wapólzawo4nictwo w ksztaltawaala i realizacji satag epoeczne-goopedoi?dayala zaklata cele* pamaolbeaia ~tasza **klata i jod. sprawietliwago ~zielu.
7antegracja óradowiska pracowników technicznych akutby Tabor*.
8.0rganizacja samopemasy kaletetskiej.
9.1311.0j/imanie i popieranie współpracy z zagraniczmymi organizacjami
zwi4zkowyai, szesególaie w zakresie wymiamy turystyozaes, wypoazynkowaj,
kulturalnej,techaicznej oraz totwiatozeg zwiazkowych i **watowych.
10.0piniawanie, ocena ł azgatniaaie obsaisanyck stawowi« w 'Walkiria taboru
oraz w alutbach mijanych wpływ na prasalgaca,warmaki socjalno-bytowe,
caloaków - w danej jetaostee orgaaizegyjaej zwiaaka.
i 9
Da zakresa działania Zwilisku należy w szczególaatel:
1.Reprezeatowanit interesów zawodowych 'limici& °złomków wabca kierownicha
zak2A.du pracy,organów admiaietracji paristwawejo orgaaisacji spasowali
i paaoragdowysh.
2.5prawowanie keatroli nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy,
udziblanie 'mocy prawnej arar podejmowanie iaterweacji w przypadku
łatywitualaych opraw na tła stasuaka pracy.
3.Sprawowanie koatrall nad przestrzeganiem przez kierewaika zakładu
pracy obowiquk* zapewnienia prasowaikom bezpiessaysk i hig:icaieznyah
warunków pracy, utulał w opracowania planów poprawy ~maków pracy,
Iftwizdr mad IP i współpraca * Państwowa Inspekaja Prasy.
4.Za(jmowanie otaalowiska wobec Kierownika zakłaia prasy i organu ~wsadu
załogi w sprawach totyczwah praw i interesów załogi ~lata pracy,
a w ozczególaolloi przy ustalaału regalaaiaów pracy, aagraizania i Pr.ziewania „rookkaiu czasu pracy, dotyozgoysh spraw socjalao-bytowyah
i kulturainyon potrzeb zala$1.
5.Wapkutzial w taialaniaah 41a poprawy (*Saki lekarskiej i achroay

mrowia pracowników i ich roisia.
64111zielaaie pawicy materialnej osłonkom związku i ich rodziaem.
7.Zwa1csanie niegospoilarnedei, aadu*yd *ras biurokratyzmu i Prawast6w
administracyjnych.
8.Wdp6ldzialsnie $ kierownietwea nakładu pracy w *Praw:~ ramia 17aaiannoóeli pracowniczej.
9.Pe jacwaaie inicjatyw i wspóZaniałaaio w podejasianiu deoysji w spawach etatewych,goopodaronyahl płaeowpah i kulturalnych.
10.Usgadni8nie s abióciwyai organami administracji paAatwowej i resort:owoj wszystkich aktów prawnycho okreółajoych prawa i obowiązki pra«maików Gran )karki pracy, pkacy,cfery acejaia•-bytowej oras ZIP.
11.Nadzór i kantrola sprawiedliwego ~sialu ówiadoned s tuadussa seojalne4o, aisnkaaiwesago eras ilsaych tuaduaay posastajqcych w dyspasycji

•

•

przedoigbiarstwa.
kosztów utraYamia was
12.:!.zmór badań KICZ prowadzonych nad ~mem
warunkmai tycia pracowników PKP.
13.Udzielanie ówiadeleó aaterialfloh „nadzór asa 1;.aaq sapomegawa-potycska

wąs
14.Renwijaaie daialaiaeóci wydawał:maj i praeowej - korzystając rówmoiegłe
a lamy« órodków maaewage prsekawa.
13.0rganisawaaie i kierowanie akcjami protestacyjnymi w przypadku istotnego aartmeała iateresów pracowniczych członków Zwiąnkula w uzasadnionych przypadkach po wyanerpaniu wszystkich motligych sposeb6w aote
preklanowad ególaq forma protestu do strajku 'Zacznie- ngodaie z ustaw; s dnia 08.1°.1,82r e zwiqzkach zawodowych s pffitiejsnyai sciaaaai.
Ras«. 4
Caloakowie, ich prawa i ~wiązki,
§ le
Wakysay calloakewie związku majq ~me prawa i obowiązki.
11
Caonkiem Związku Zawodowego Pracowników Warsztatowych 3kntby Taboru PKP
nate noatad kaddy praoemnik zatradniany w Lekomotywowni,Wagonowni,Zaktatsi
Taboru lub Sameekodowal na sieci WP bell wmgłOn ma wiek, p/e4,aarodowe661
przekonania polityosae, wyznanie, podstaw, stosunku pracy,który apelaia
nastgpujiące warunki:
1/Jest satrudaiemy as otenewfokach robotniczych a wyr:o:mnie* dra*"
trakmyjayoh,
2/jest pracowniki« administracji toohaicanej,
3/Jest ~rytem lub rencistą i w okresie bezpoiredaio przed prsejdalem
as emerytur, lub rent, byZ członkiem Związku.
12
Prgyjscie do Związku dokonywane jest as podstawie deklaraoji stotonej

••• • • • •••••

•••

w zakkadowed orgaalzacji zw ązkowej, po zatwi ~rafa
taj argaalzaaji.
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Caksakism Zwiqzku *ewą ~tad iaat pracouticy Lekamotywowai,Wagoaoleai
tak/cel.' Taboru,Samochocawat rxr po zatwierdzeniu tok kandydatur praga
Wała* Selwami, łub Sebraaie Delegattiw w jednostce liniowej.
14
Okras przynaiekaodoi do imayoh awiązków zw:md.wxych zalicza się do *tata
zwtqakowngo w pekaym zakreele,jeteit pracownik zostanie ~maki»
Zwizokn w okresie do 30 dni od dala zakoteala organizacji zakkadnwej.
IN tym okresie ~Inek Zwiazku uprawienia statutowa ~skuje w «wili
*kokania deklaracji a Właz/Beate* prawa do zmaikków atatutowych.
Prawo do zasiłków atatutowyoh wekuje ozkoaek ~mika po
micoiqoash
od sko*en3a deklaracji w orgaaisaoji zakkadowej.W praypadku przejścia
Ali rant, łub emerytur, oraz zwolnienia z pracy z ~mw*
ale zawianie'Wek PrrPz praeowaika askoliek związku zachowuje pel» aprawalmaia
statutowe do 3 miesięcy od daty rozwiązania ataauaku pracy niezalonała
Ozy opaca okbadki colcakewskie.b tany* praypadku uprawnisaia ~oska zw
zwiqs3,ni wyszurajoi a «wilg rezygnacji z cakenksetwa.
§ 15
Utratk• człoaknetwe nestopuje na skutek!
1.14).3rnwainej rezygaacji przez zkoteale pisemaego cówiadozenia .
2.Za3egaala ben usasadmieaia w opłacaniu ekkadek czkoakeekish dkatej
nia3 riesigge,
3.Wykłuczenia te związku na skutek naruszenia obowiązków statatowysh.
§ 16
Członek Związku n* prawo:
1./Iczestalczyd w tebraaiach i prawach związku.
2.Wybierad i byd wybierany* do wkadz zwiqzkowy« wozystkish azazobli.
3.Ynrsystad a pomocy i porad prawnych we wozyztkivh sprawach lewego bytu
zdrowia.
I pri.loy, oiwiadcsell socjalnych i kulturalnych oraz ~my
4.Kf)-kvst4ad ze 4wiaicze1 statułowych z tytu;Lu urodzenia dziecka lub
zgnnu czkanka rodziny.
>4.0trArned ze związku pomoc fizaaeowq w uzaoadaionyoh przypadkach
lemow-yoh/zakrea i foray pomocy ókreól.a zebrami* wlailetwege ~obła
zwilizku/.
i.Wystpowall z anieskaai i postulatami do wkadz związku i otraymywad
ma n5e odpowiedzi.
7.0cenład i poddawali krytyce działaluadó kaidego calutka związku i owsa-

mi'', Zwiqzku, waloskowad o zwis*, organów lub odwakaaie *ziomków tych oł
6an6w u pokatamyak famkoji.

8.5yd no biet,aco infraowaaym e wszystkich decyzjach i innych dzialaniacl

•

•

organów związku.
9.111rad udział w zebramiachr podczas których organy związku podejmujq
uchwały dotyczą« jego «oby.
10.Zrad udział w strajku i farą« romach prołptitu organizowanych przez Zim
Zwiqsek.
§ 17.
Członek Związku obowiązany jyal:11
1.Zmad i przestrzognó pootanowied statutu oraz wykanywad uchwal, i iegys$
%gada związkowych - dbając • ~we imię związku.
2.7raySzyała4 oi, do umocnienia i rozwoju Związku poprzez aktywa, primo
w jego awrukturech or4anisaqyjnych.
§ 18
W przypadku narusseniapostanowiedatetutu lub naruazenfa zawad wapftdkei* *polecanego uwłaczającego godnodci członka związku, wiana po
wyoZuchamiu salateresowanegol udzielid upcmnienieloudalelid amsa$7, sawie814 *sanno e pakuleniu funkcji zwiqzkowej, wylauczyó ze Awiqzku.
•
1,
1.11chwiZa o ukarania łub ekredieniu członka Zwillsku podejmuje Zaira«
Zakładowy, Okręgowy łub Krajowy Zwiqaku.
2.0d ~wały tej przysługuje odwołanie do Zebrania Delegetów odpowleth.
*lego azczebla w terminie 14 dni od doręczenia odpieu tej uchwały.
nozdz.5
Struktura Organizacyjna i władze Związku
§ 20
Związek Zawodowy Pracowników Warsztatewych Słutby %boru PIC? jest
Zwiqzklem Demakrztycznym.Władze wszyotlelch szczebli pochodzą s ayborm
i są wybierana w głosowaniu tajnym.
1.74osba kandydatów na etanowiska władz awifflikowyok *katalaza jest
przez Zebranie łub ,jazd delegatów.
2.Olosujo sio na poszszególay« tectsgatda kaadlid*tdw•
3.T41 *meą funkcja w orgazaoh Awiqzku matma pełnid tylko trze* 2 ~je
4.2takcji w organach wlewku echego zakładu aie mode pelaid imbq
zajmuje" kierownicze stanowisko w zakładzie.
54'44~4 organów Związku tria 4 latc.Dlugedó pierwszej kadencji władz
organizacji rakkadowej ekredia walne zebranie tej orgacizacji.
6.Uckwaly organów związku zapadaj; swykZq wiokozodciq (Zmrów przy
ebecnodci co najmniej 500 • 1 delegatów.
7.7rzewe4nicoacege Zarządu wybieraZjasd alegatów.
6.0akankowie organów Związku mog4 by" odwałami przed upływom katemaji
przypadku niellype/niania obowiązków, dzielenia aiezgoinogo ze etatu..
tan łub popełnienia czynu nie dajqcego etę pogodzić s zasadami welp6Z4,411644.4sala ~maje sebraaill delegatów ,dpowiedniege szczabla
as ułomek esleaków Związku lub IrmaJoji HowlaYJA44 ,

,
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organów Zw1qzku po zakollow.niu kod ncji wracają na otanowiE

zajmowane przed urlopowaniem.
I 21
1.1dandat zamka organów *wiasku wygasa przed upływem: kadeaoji
w przypadkaoh:
a/ ustania członkostwa Związku,
b/odwataa1a w trybie § 20 »te.
c/niemotliwedlei pełnienia funkcji przez okres ilutszy nid 3 miceigie
2.W razie zaniejszenia sio limici członków organu związkowego do stanu
pealliej 2/3 składu osobowego przeprowadza sio wybory uzupełniaj:0e.
Struktura władzy Związku Zawodowego Pracowników Warsztatowych Slultby iii
Taboru PKP wynika ze struktur arganizaoyjnycj slutby taboru w Przedsio>Jarstwie ?KP 1 jest ta:
1.Zarzat Krajog
2.Zarząd Okrogolly
3.Zarzqd Zakładowy
2)
Najwytezyni władza:1d Związku są:
1.Krajowy Zjazd DelegatówiSarzad Krajowy,Prezydium Zarządu Krajowego,
2.Zjazt °krosowy Delegatów,Zarsqd Okrojewy arreaydlue: Zarządu &rogowej*
3.Walne Zwbranie lub Zebranie Delegatów, Zarząd zakładowy.
24
Organami kontrol:47mi Związku są komisje Rewizyjze Zarządu Krajowego
takZadowese.Przewodniczqcy Komisji ;wizyjnej bierze udziel
1 Zarządu w posiedzeniu 4arzadu.
§25.
Krajowy Zjazd Delegatów jest najwytsza wlads4 * wiazku.W Zjetdzie kiera
udziel członkowie Związku posiadający waina naniat wyborenr-wibrwwl
na zakładowych zebraniach wyberwz7who
Do kaapetenoji Zjazdu Delegatów nalegys
1.Uchwalonie programu działania Związku.
2.Rozpatrywanis sprawozdag Zarządu irajowego,Kenisji J4ewizyjnej oraz
wniosków i postulatów zakładowych Orgazizaoji Związkowyoh.
).Uchwalanie sala* do statutu Związku.
4.Ustaianie składu liczbowego oraz wybierana* i 0041~wwaie w 44,010wwat*
tajnym członków Prezydium Zarządu Krajowego 1 Kinaisji ewizyjnej.
3.Ckred1oaie ogólnych zasad gospodarki finaasows4 i majątkowej, zatwierdzali:Je buttetu Związku.
i.Decydewanie • rozwiazaniu Związku.
7.Na wniosek •misji .8ewizyjnej udzielanie absolutorium Zarządowi ZraJ•wall
W glosowaniu nad aboolatoriun nie asia brad ~ala elamakswie Urw"
Xrajoiago.

.
•

•
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Zjazd Nadzwyczajny Sitaluje sio na niosek:
1.2/) czkonków Zarzadu Krajowego>, w okladzie któreg* znajduj sig
przedstawiciele wszystkich Zarsadów Okrogewyoh.
2.50* + 1 Delegatów na Zjazd Krajino!.
3.Komisji :ewizyjnej
4.50%+1 podstawowych organizacji **blokowych.
5 Zjazd Joadzwyczajny powinie* byd zwalany w °law* jednego *Jelita*a oli da
zgłemenia mlasku ... obraduje nad *prawami, dla których ~tak *wolmy
27
lara« Krajowy
Xx*j~ge »kadzi wybrane przez Krajowy Zjazd
1.1, skład 7~0~
Prezydium Zarsadu Krajowej* oraz po 2 przotstawiciell kattega ObinpaPIC
Ka*,dy członek Zarządu> Krajowego na 1 samy gIos.
toZarzad Krajowy
a/kieruje pracami Zwiasku migdzy zjazdami Delegatóworealizuje program
statutowy *raz «bidy i pastanewienia Zjazdu.
b/reprezentuje interesy ~maków zwielzku wabec w/adz admizistracyjayoł
państwowych, reeartowyoh *raz karajawych i zagraolczzych organizacji
związKowyek.
0/ podejmuje decyZja w *prawach związkowych w ranach posiadanych upra
jei

•

4/zawiera i wypowiada uklady zbiorowe pracy.
Wzarządza funduszami i najotkiea Zwiazku.
t/rozpatruje wnioski i postalaty ~fotki« instalacji zwisoku a* da
interwencji wIacznie.
g/ zwołuje Zjazd elegatów.
hivataia i kieruje zbiorowymi dzialaniami Związki, formami ‚rot Stli
a* do strajku ~czele.
i/w sprawash spornych nie ujołych w statusie, podejmuj: ~pije,
j/zurte prowadzid dziakalaod: gospodarczo.
).Posiedzeala Zaragdu Krajowego ~bw
si, 404,071~ 11 osaalimalei ras na
2 aieoime.
21
Prezydium Zarządu Krajowego
&krzta Krajami* wybieram jest przez Krajowy Zjazd »alegat(
1~4Am
2.Zjazt *stale kattowazom liczbę zamków wohotOocych w ~ad Prowdllo
3.Proswedmicsow Zarządu Krajomgo jest jedl...49~1e Przewodniczącymi
Prezydium.
4.s/Prowadzi dzialaino4lilifirreagyja•-• wydawniczą,
5 b/Powo/ujEN komisje problemom peZzlibce fuksje ~adom.
o/Podejmuje dscysje w *prawach swimkowyele w
Imama ~lad

o

upraw
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5.100sle-cE'mia Presydiun pewinay *Oywad się ws potrzeb aie rzadziej
mit raz w aiesigaa.
^
1.N8jwytesq władzą jeot Okrosou* Zjazd »ologatdw wyłanianych wnosi
Zakładowe erom:dom:je Zwilmkowe.
2.Zjast wlałem P2zewodzie:11meg* 1 Prezydium wg salowi abowilmajogyok
prgy wybarse Prezydium Zars4da Krajowego.
3.Zarzqd Okrosegy Ottada się z Prezydium i przetstawioloil wszystaleh
organizacji gwilmkowyck proporcjonalnie do liczby ozZonkdw alo małej
mit 1 przedstawiciel.
4.Zarząd Okręgowy repramataje swoich *glonków wobec administracji Okrui
KP oraz administracji terenowej.
5.Zarząd Okrosoay powalaje komisje prabłemome.
i.Działalnodd statutowa Zarządu °krosowego ~los* Komisji »wizyjnej
przy Zarządzie Krajowya.
7.1roarssed Okrogewy jest finansowany przez Zarząd Krajowy.
1,0
Układowe Organizacje Związkowe.
1.Zakładowa Organizacja Związkowa jest reprezentantem salogi.wobe*
kierownictwa sakla.* pracy oraz wlads siainistracji padstwowej.
2.Zakładowa Organizacja Związkowa działa w oparciu o statut ouokwaly
zebrania delegatów oraz *chwał wytogyek «gawia Związki.
3.ezuwa mad prawidlowym pedgialea drodków na wynagrodzenia.
4.Treszczy sio o ~iwo warunki pracy, dba m przeotrmegaate ZHP
oraz wykorzystanie óroików prsegnaegoayek na ten sol.
5.Wspnuczestaiczy w deoptjaeh totyozaoyeh przyjmowania i swalaiaala
pracowników.
6.Dba c ~delie ustalenie regalaaiadw prasy.
7.Treszczy sio o zaspokajanie potrzeb socjałayeklbytoirsh i klatiteslayah
0.Mote prowadzid wymiano tarystyczno-wppoczymkowq oraz wymianę ~wiad"
errgard z aajaai zwiliskeigra
ased, zawodowych i związkowych a ~czym*
na szczebla sakla«.
9.11.te prowadsid dzialalaodd gospodarczą zgodnie s przepisami prawa.
10. »ba O wZadciwq ~podam» finansowlbnarsadza majątkiem związku.
11.0dprowadza do Zarządu Xrajoiega 2COakładek ozIonkowokich.
12.0kreśla wysokodd sasilków statutowych.
13.Przyznajo zasiłki statutowe oraz udziela pomocy finansowej ozZoakoa
Związku i ich rodzimem.
14.114tała i kieruje zbiorową dzialałaedelq Związku.
15.Zasaaa Związku zbierz sio w zaietmodei od potrzeb ai* rzadziej
mit 1 ras w mieskamt.

„
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Zrejewa Izeikaikiewa Zaziaje aewizyjaa
De zadad
*alek:
I.Kontrolowanie
Zarząd* oraz realizacji »kwak «wide
związkowyehe ponadto ~podarki finaasowej i majątkswej Zwignk*.
2.0e~ projekt* preliminarzy ~dotartych jak te* sprawozdania rew.
lizacji ~ketu ezas przkazywania Zarządowi uwag ł wnlook6w w Vek
zakresie

3.W razi* stwierdzenia w sarządzaaiu majątki** Związku aissaimbuoiki a
Statut** lub przepisani prawa Xamisja rewizYJ00 le* prawe wm>244
w trybie piłnym Zebranie ;ologatdw.
4.Posipazenia Kontsji powinny odbywed sig raz na kwartet.
5.Czxonkowir, Xleleji RewicYJ00 41 00,J4 prawo liczestniczyd w posleiseała
organów Związku.
64z/enkewie Xeniaji relazyjnej nie nogą by4 rdwnoczedaie ~sakami
Zarządu Związku.
Rozdzsi
~dusze Związku
32
Wa majątet Związku sktaiajg
1.Nir,ruehomodci i rackamodel b94440* w ~ładuga* Związku.
2.Składki sztoakowskio, ~wolany, sabwencje,zapiii.
organizowanych przez Związek imprez kulturalno-rozrywkowYe
$.Dochód
sportowyoh czas prowadzaaej dzia/alnoci gospodarczej.
33
Sktadka oztonkowska wynosi niesigozales
1. 1% wiaskodoł wynagodzenia zasedniozega.
2. 04% wysokodoi emerytury, ronty lab *statku wychowawczego.
*34

1.31, *Zadu olawiadoseg woll w sprawach majątkowy,* *powadnieai 04
przewcdniczacy i inne osoby *powidle-1.one przez Zarząd.
2.Do sklaiania odwiallesed woli eY00800* jest t4Ozae aziataide dwu ose
ła sprawach przekraczających zakres zwykłego zarząd* a awkaszoza
nabywanie, zbywanie, przekazywaaie lub likwidacja drodkdw trwatycb
wymaana jeat zgoda Zebrania Delegatów odpowleiniego szczebla.
ROS«. 7
Postarowienia

„3
mimy w statusie nogą byd wprowadzam* ~kl, 11~
MY 0~0~

441114 am#4111
4000e4csiej 2/3 dologatów Zjazdu Krajewegs.

*10-Rozwiązanir Związku nate aastapid uchwalą Zjazd* Krajowego wi,kozodelq 2
2/3 watniP oddanych skosów.
1.Czynności Ukwidacyjnych dokonuje Komisja LIkwfdaoyjn, powokana
prrcz Krajowy Zjazd Dełegatów.
2.2 przeprowaozonyek caynaodci Iftwidacyjnysh oporsqdza at, oprawozianio
które akkado sig w Sodzie.
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Zamoóó.dn.21.09.92r

ZZW"M".74/92
Sąd Wojewódzki
det:VIUs Rej zz pz101/92V
VIł Wydział Cywilny i Rejestracji
Rzz 191
Warszawa
Zgodnie z postanowieniem Sądu z dnia 31.06.92r przesyłamy
Statut Związku Zawodowego Pracowników Warsztatowych Służby Tabe u
Polskich Kolei Pallstwówych z naniesionymi zmianami.
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