
R e g u l a m i n

Koła Zakładowego Stowarzyszenia Techników Cukrowników

§ 1.

Koło  Zakładowe  realizuje  zadania  określone  Regulaminem  zatwierdzonym  przez  Zarząd 
Główny STC.
Regulamin Koła określa zadania i uprawnienia Koła, prawa i obowiązki jego członków oraz 
organizację i tryb pracy władz Koła.

§ 2.

Koło  Zakładowe  Stowarzyszenia  Techników  Cukrowników  jest  podstawową  komórką 
organizacyjną  STC zrzeszającą członków w poszczególnych  zakładach pracy,  instytucjach 
lub na danym terenie.

§ 3.

Podstawę prawną działalności Koła stanowi Statut Stowarzyszenia Techników Cukrowników.

§ 4.

1. Zarząd  Główny  powołuje  do  życia  Koło  Zakładowe  na  podstawie  wniosku 
zainteresowanej grupy osób.

2. Koło nie może liczyć mniej niż 10 członków.
3. Koła  Zakładowe  są  organizowane  przy  poszczególnych  zakładach  pracy  przemysłu 

cukrowniczego i instytucjach współpracujących z tym przemysłem.
4. Członkami  Kół  mogą  być  pracownicy  zakładów  lub  instytucji  określonych  w ust.  3, 

odpowiadających warunkom §§ 12, 13 i 14 Statutu STC.

§ 5.

Koło używa pieczątki podłużnej o następującej treści:
Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Koło Zakładowe przy (nazwa zakładu pracy) w (miejscowość będąca siedzibą zakładu).

§ 6.

Do podstawowych zadań Koła należy:
a) realizowanie statutowych celów i zadań STC,
b) aktywny  udział  w  rozwijaniu  techniki  i  doskonaleniu  organizacji  pracy  w  swoim 

zakładzie,
c) podnoszenie kwalifikacji zawodowych i etyki koleżeńskiej swoich członków,
d) współpraca  i  współdziałanie  z  administracją  zakładu  i  organizacjami  miejscowymi 

zgodnie z przyjętymi zasadami.

§ 7.
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Swoje zadania Koło spełnia w szczególności poprzez:
a) współpraca  z  kierownictwem  zakładu  oraz  udział  w  pracach  dotyczących  rozwoju 

naukowo-technicznego i ekonomicznego,
b) integracja zawodowa i  społeczna członków STC oraz roztaczanie opieki  nad młodymi 

inżynierami i technikami, a zwłaszcza ułatwianie im adaptacji społeczno-zawodowej w 
zakładzie,

c) podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Koła oraz załogi zakładu pracy,
d) organizowanie szkoleń i dyskusji dla członków Koła i załogi,
e) krzewienie wśród członków Koła i całej załogi czytelnictwa literatury i prasy fachowej, 

informacji technicznej oraz sprawowanie opieki nad bibliotekami technicznymi,
f) stwarzanie atmosfery aktywności społeczno-zawodowej członków STC,
g) nawiązywanie  i  utrzymywanie  kontaktów  z  uczelniami,  instytucjami  naukowo-

badawczymi,  biurami  projektowo-kosztorysowymi  oraz  z  innymi  stowarzyszeniami 
naukowo-technicznymi,

h) organizowanie i popieranie wszelkich form samopomocy koleżeńskiej,
i) organizowanie i prowadzenie zebrań i spotkań koleżeńskich,
j) stała troska o warunki zatrudnienia i materialne członków Koła oraz sprawowanie opieki 

nad seniorami, członkami STC i korzystanie z ich doświadczenia zawodowego.

§ 8.

1. Członkiem Koła  może być  osoba,  spełniająca  warunki  §  12 Statutu  STC, która złoży 
pisemną deklarację o przystąpieniu do koła, a w przypadku kandydatów określonych w 
pkt.  2  §  12  Statutu  wymagane  jest  podpisanie  deklaracji  przez  dwóch  członków 
wprowadzających,  posiadających  co  najmniej  3-letni  staż  członkowski.  Kandydatów 
przyjmuje Zarząd Koła.

2. Członkostwo wygasa w przypadku:
a) dobrowolnego wystąpienia z STC zgłoszonego na piśmie,,
b) skreślenia  z listy STC z powodu nie  opłacania  składek członkowskich przez  okres 

dłuższy niż 12 miesięcy, po dwukrotnym upomnieniu,,
c) wykluczenia z STC za działalność sprzeczną z postanowieniami Statutu..

3. Tryb ustalający wygaśniecie członkostwa określa § 17 statutu STC oraz postanowienia 
niniejszego regulaminu.

§ 9.

1. Każdy członek STC może należeć tylko do jednego Kola STC. Przeniesienie z jednego 
Koła do drugiego następuje jednocześnie ze zmianą miejsca pracy. Z chwilą przeniesienia 
członka – Zarząd Koła,  które członek opuścił,  zawiadamia  o tym na piśmie  właściwe 
Koło, podając dokładnie datę przeniesienia i stan opłaconych składek członkowskich.

2. Członkowie przechodzący na emeryturę mają prawo wyboru Kola, do którego chcieliby 
należeć.

§ 10.

Członek Koła zobowiązany jest do:
a) przestrzegania i realizowania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz STC,
b) brania czynnego udziału w życiu STC,
c) dbania o należyty poziom etyki koleżeńskiej wśród członków Koła,
d) stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 
e) regularnego opłacania składek członkowskich.
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§ 11.

W stosunku  do  członków  nieprzestrzegających  któregokolwiek  z  obowiązków,  o  których 
mowa w § 10, Koło może zastosować następujące kary:
a) upomnienie udzielone przez Zarząd Koła,
b) skreślenie z listy członków,
c) wykluczenie,
Decyzję o skreśleniu i wykluczeniu podejmuje Zarząd Koła z zachowaniem przepisów § 17 
statutu STC.

§ 12.

Członek  Koła  korzysta  z  wszelkich  praw przewidzianych  w  Statucie  STC dla  członków 
zwyczajnych określonych w § 15 Statutu.

§ 13.

1.  Władzami Koła są:
a) Walne Zebranie
b) Zarząd Koła

2.  Kadencja Zarządu Koła trwa  5 lat.
3. Działalność Koła nadzoruje Zarząd Główny STC.
4. Uchwały władz Koła zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 

połowy liczby członków uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów za i 
przeciw rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

5. Walne  Zebranie  Koła  powołuje  Komisję  Rewizyjną  Koła.  Zakres  działania  Komisji 
Rewizyjnej Koła określa regulamin Komisji Rewizyjnej STC.

6. Komisja Rewizyjna STC ma prawo przeprowadzać kontrolę działalności Koła.

§ 14.

1. Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła zwołuje Zarząd Koła raz na 5 lat.
2. Zawiadomienie  o  Walnym  Zebraniu  wraz  z  porządkiem obrad  winno  być  podane  do 

wiadomości wszystkich członków Koła co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 15.

Walne  Zebranie  i  Nadzwyczajne  Walne  Zebranie  jest  prawomocne  przy  obecności  co 
najmniej połowy członków Koła.

§ 16.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Koła powinno być zwołane:
a) na żądanie co najmniej ¼ liczby członków Koła,
b) na mocy uchwały Zarządu Koła,
c) na  żądanie  Zarządu  Głównego  lub  Komisji  Rewizyjnej  STC,  względnie  Komisji 

Rewizyjnej Kola.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 2 tygodni od dnia 

wniesienia żądania lub powstania przyczyny.

§ 17.
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1. Uchwały  Walnych  Zebrań  lub  Nadzwyczajnych  Walnych  Zebrań  zapadają  zwykłą 
większością głosów.

2. Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne przeprowadza się w sprawach personalnych na 
wniosek chociażby jednego członka.

3. Uchwały niezgodne ze Statutem STC mogą być uchylone przez Zarząd Główny STC.
4. Zarząd Główny STC może  zawiesić  uchwały Walnego  Zebrania  lub  Nadzwyczajnego 

Walnego  Zebrania  Koła  i  przesłać  je  do  ponownego  rozpatrzenia.  W  przypadku 
rozbieżności sprawa powinna być rozpatrzona przez najbliższy Zjazd Delegatów STC.

§ 18.

Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła:
a) uchwala roczny plan pracy,
b) wybiera Zarząd Koła w składzie 3-9 osób oraz Komisję Rewizyjną Koła w składzie 2-4 

osób,
c) zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu Koła,
d) rozpatruje wnioski Komisji Rewizyjnej,
e) uchwala udzielenie absolutorium Zarządowi Koła,
f) wybiera delegatów na Walny Zjazd Delegatów STC.

§ 19.

1. Walne  Zebranie  jest  protokółowane.  Protokół  podpisuje  przewodniczący  i  sekretarz 
Walnego Zebrania.

2. Odpis protokółu z Walnego Zebrania przesyła Zarząd Koła w terminie 14-dniowym do 
Zarządu Głównego STC.

3. Do protokółu  z  Walnego Zabrania  sprawozdawczo-wyborczego dołącza się  protokół  z 
ukonstytuowania się Zarządu Koła.

§ 20.

1. Zarząd Koła wybiera spośród siebie przewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz ustala 
funkcję dla innych członków Zarządu wybranych przez Walne Zebranie.

2. Zarząd Koła ukonstytuowuje się niezwłocznie po Walnym Zebraniu wyborczym.

§ 21.

Do podstawowych zadań Zarządu Koła należy w szczególności:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na terenie działania Kola,
b) inicjowanie i kierowanie pracami Koła, wynikającymi z przyjętego planu pracy Koła, ze 

szczególnym uwzględnieniem zagadnień szkoleniowych i opieki nad młodą kadrą,
c) realizowanie uchwał Koła i władz Stowarzyszenia,
d) prowadzenie rejestru członków Koła oraz zbieranie składek członkowskich i terminowe 

odprowadzanie ich do Zarządu Głównego,
e) sporządzanie i  składanie sprawozdań z działalności  Koła Zarządowi Głównemu STC i 

Walnemu Zabraniu Koła. Coroczne sprawozdanie finansowe powinno być zatwierdzone 
przez Komisje Rewizyjną Kola.

f) zwoływanie zebrań członków oraz Walnych Zebrań Koła,
g) przyjmowanie kandydatów na członków Koła oraz skreślanie z listy STC w przypadkach 

przewidzianych w §§ 12, 13 i 17 Statutu STC,
h) nakładanie na członków Koła kar zgodnie z § 11 niniejszego regulaminu,
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i) prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności Koła i jej przechowywanie

§ 22.

1. Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w roku.
2. Uchwały  zapadają  większością  głosów przy  obecności  co  najmniej  połowy członków 

Zarządu,  w  tym  przewodniczącego.  Przy  równej  liczbie  głosów  decyduje  głos 
przewodniczącego zebrania.

3. Zebrania Zarządu Koła są protokołowane.
4. Zarząd Koła Zakładowego zwołuje zebrania członków Koła co najmniej 1 raz w roku.
5. Uchwały Koła Zakładowego zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy członków Koła.  Przy  równej  liczbie  głosów decyduje  głos  przewodniczącego 
zebrania.

§ 23.

1. Fundusze Koła, pozostające w jego dyspozycji, składają się z:
a) ustalonej przez Zjazd Delegatów STC części zainkasowanych składek członkowskich,
b) dochodów z imprez organizowanych przez Koło,
c) dotacji przekazywanych przez różne instytucje i zakłady pracy.

2. Inwentarz  oraz  inne  składki  majątkowe  Koła  stanowią  własność  Stowarzyszenia 
Techników Cukrowników.

3. Rachunkowość Koła prowadzi Zarząd Koła pod nadzorem Komisji Rewizyjnej Koła.

§ 24.

1. Koło może być rozwiązane na podstawie decyzji Zarządu Głównego STC w przypadku, 
jeżeli nie wykazuje ono właściwej i zgodnej z postanowieniami statutu działalności lub 
jeżeli liczba członków Koła spadnie poniżej 10.

2. Od decyzji  Zarządu Głównego Koło może się odwoływać do Zjazdu Delegatów STC 
zgodnie z § 17 niniejszego regulaminu.

3. Inwentarz i wszelkie inne składniki majątkowe rozwiązanego Koła przejmuje STC.

§ 25.

Niniejszy regulamin uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zatwierdzenia go przez Zarząd 
Główny STC. 

     Przewodniczący
Zarządu Głównego STC

   Stanisław Świetlicki
Warszawa, 18.05.2012r.
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