
Gdahsk 13 marca 2013r.

ZwiqzekZawodowy I n2ynierow i Technik6w

ZARZAD KRAJOWY

ul. Swigtokrzyska 14A, Pok. 501

00-050 Warszawa

Wniosek

do Zarzqdu Krajowe go Zwiqzku Zawodowego In2ynier6w i Technikow (do wiadomo6ci

i wyko rzysta n ia p rze z Kr alow q Kom isi g Rewizyj nq)

Technik6w.

My, ni2q podpisani delegaci na kraiowy lazd delegatow przekazujemy do Zarzqdu

Krajowego zgodnie z art. 30 pkt 1O) oraz pkt 13) statutu ZZIT lako wieloosobowego organu

kierujqcego dzialalnoSciq Zwiqzku w okresie migdzy krajowymi lazdami delegatow

nastqpujqcy wniosek:

Na podstawie Statutu Zwiqzku Zawodowego Inzynier6w i Technik6w: art' 10 pkt 6), w

Swiefle art. 10 pkt 9) oraz art. 10 pkt 7) to znaczy korzystajqc z uprawnier;r do oceny i

poddawania krytyce dzialalno6c kazdego czlonka wladz zwiqzku, prawa do informacji o

dzialalnogci oraz prawa do informacji o realizacji uchwal wladz zwiqzku, wnioskujemy o

szczeg6lowe wyja6nienie zgodnie z art. 38 pkt 2) Statutu nieprawidlowo5ci i

przeprowadzenia profesionalnego audytu dla zbadania zarzutow proceduralnych i

rzeczowych dotyczqcych wskazanych uchybieri w gospodarce finansowej zarzqdu

Krajowego przedstawionych przez Grzegorza Szade na Nadzwyczajnym Zle2dzie Delegat6w

w dniu 15.02.2013r w obszarze:

1. Bilansu, rachunku wynikow oraz informacji dodatkowei za 2010r.' 
^wymagane1

zgodnie zRozporzqd2eniem Ministra Finans6w zdnia 15 listopada2001r. (Dz'

ni l1l poz. 1539 z 2001 roku otaz nt 11. poz.117 22003 r.) przy braku wykazania

kont bankowych ze Srodkami ZK ZZIT zgodnych z potwierdzeniem sald przez

PBH,
2. WyjaSnienie przekroczenia uprawniefi pzez Skarbnika i naruszenie art. 38 pkt 6)

Staiutu ZZIT poprzez dokonanie przelew6w bez uzgodnienia z ptzewodniczqcym

Zarzqdu Krajowego Vl kadencji w miesiqcach maj 2012r' do styczeh 2013r' oraz

braku wykazania-kont bankowych ze Srodkami ZK i ewidenr:ji pobieranej gotowki

z bankomat6w,
3. Szczeg6lowego wyja6nienia dokonywania platno6ci w 2012r. bez akceptacji w

trybie lrt. g8 ust. + Statutu ZZIT przez osoby upowaznione uchwalq Zarzqdu

Krajowego z dnia 29 czerwca 2012r.,
4. WyjaSniJnia braku realizacji uchwafy Zarzqdu Krajowego z lutego 2010r o

ograniczeniu kosztow prowadzenia rachunku bankowego,



5. Wyplat diet za dzialalno6c spolecznq w poprzednich latach, gdy Krajowa Komisja

Rewizyjna Vl kadencii stwierdzila brak podstawy prawnej.

Nawiqzujqc do powyZszego prosimy Zarzqd Krajowy zgodnie z art. 30 pkt 13) w Swietle

zgloszonych uchybien do dokonania oceny pracy cztonka prezydium i do czasu wynlKu

auOytu wszystkich dokumentow ksiqgowych o ,,zawieszenie" w trybie arl. 17 ust' 2

Skarbnika Zarzqdu Krajowego.

Podpisy delegatow:
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