REGULAMIN KOMISJI ETYKI
zatwierdzony przez V PLENUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO NSZZ PW
w dniach 6-8.06.2006

Art. 1
1. Komisja Etyki NSZZ PW, zwana dalej „Komisją” składa się z 7 członków, w tym
z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz pozostałych członków.
2. Pracami Komisji kieruje przewodniczący, a w czasie jego nieobecności zastępca
przewodniczącego.
3. Przewodniczący Komisji ustala terminy i proponuje porządek posiedzeń Komisji.
4. Przewodniczący Komisji lub zastępca przewodniczącego ocenia pod względem
formalnym wnioski o rozpatrzenie sprawy, a także wydaje postanowienia
o odrzuceniu wniosku ze względu na brak właściwości, o której mowa w art. 2 ust. 5
niniejszego Regulaminu.

Art. 2
1. Komisja ocenia zachowania członków NSZZ PW pod względem zgodności
ze Statutem NSZZ PW, Zasadami Etyki i postanowieniami zawartymi w niniejszym
Regulaminie.
2. Komisja rozpatruje sprawy nagannego postępowania członków NSZZ PW i osób
rekomendowanych do instancji związkowych.
3. Wszczęcie postępowania przed Komisją następuje:
a) z inicjatywy własnej Komisji,
b) na podstawie pisemnych wniosków członków NSZZ PW.
4. Członek NSZZ PW może zwrócić się do Komisji o wydanie opinii, czy jego
postępowanie naruszyło normy określone w Statucie NSZZ PW, Zasadach Etyki
i postanowieniach zawartych w niniejszym Regulaminie.
5. Do właściwości Komisji należą sprawy, które w przepisach Statutu NSZZ PW nie są
zastrzeżone do kompetencji władz, instancji i innych organów NSZZ PW.
6. Komisja prowadzi rejestr spraw wniesionych do Komisji.

Art. 3
1. Wnioski, o których mowa w art. 2 ust 3 lit. b powinny zawierać uzasadnienie.
2. Komisja zawiadamia pisemnie osobę, przeciwko której została wniesiona sprawa,
o treści zarzutów oraz terminie rozpatrzenia sprawy.
3. Komisja rozpatruje sprawę nie później niż 3 miesiące od dnia otrzymania wniosku.
4. Posiedzenia Komisji odbywają się w obecności osoby, której postępowanie dotyczy
oraz osoby, na wniosek której wszczęto postępowanie przed Komisją.
5. Posiedzenia Komisji są protokołowane.

Art. 4
1. Komisja po rozpatrzeniu wniesionej do niej sprawy wydaje opinię, w której może:
a) orzec, iż członek NSZZ PW naruszył
postanowienia

niniejszego

Regulaminu

postanowienia Statutu NSZZ
lub

postanowienia

Zasad

PW,
Etyki,

b) uznać wniosek za bezzasadny, a postępowanie członka NSZZ PW za nie
naruszające norm określonych w Statucie NSZZ PW, w niniejszym Regulaminie
lub w Zasadach Etyki.
2. W przypadku wydania opinii, o której mowa w ust 1 lit. a Komisja może skierować
wnioski do właściwej instancji NSZZ PW bądź do odpowiedniej władzy NSZZ PW
o zastosowanie środka oddziaływania w trybie § 21 Statutu NSZZ PW.
3. W swoim postępowaniu Komisja uwzględnia rację zarówno osoby wnoszącej sprawę,
jak i osoby, której postępowanie dotyczy.
4. Opinie, o których mowa w ust. 1 i 2 Komisja podejmuje bezwzględną większością
głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków. Opinie wraz z uzasadnieniem,
przewodniczący Komisji przedstawia osobie, na wniosek której

wszczęto

postępowanie oraz osobie , której postępowanie dotyczy.
5. Od opinii Komisji odwołanie nie przysługuje.
6. Komisja ogłasza, w formie komunikatu, wykładnię Zasad Etyki i niniejszego
Regulaminu.

Art. 5
Koszty związane z działalnością Komisji ponosi Zarząd Główny NSZZ PW.

