UCHWAŁA nr 7 XIX KZD
ws. zasad tworzenia i funkcjonowania regionów
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, działając na podstawie § 22 ust. 3
Statutu NSZZ „Solidarność”, określa zasady tworzenia i funkcjonowania regionów.
§1
1. Region tworzą organizacje zakładowe i międzyzakładowe, których teren działania lub
siedziba znajduje się na obszarze działania regionu, a także niższe jednostki organizacyjne
organizacji zakładowych i międzyzakładowych, o których mowa w Statucie NSZZ
„Solidarność” w §§ 24 i 19 ust. 8, zarejestrowane w danym regionie.
2. Rejestr organizacji, o których mowa w ust. 1 oraz innych jednostek organizacyjnych
Związku działających na terenie regionu prowadzi właściwy terytorialnie zarząd regionu.
3. Zasięg działania regionu obejmuje obszar spójny, którego granicę określają granice
powiatów wchodzących w jego skład.
4. Organizacje zakładowe działające na terenie danego powiatu nie mogą być zarejestrowane
w innym regionie, niż region, którego obszar działania obejmuje dany powiat.
§2
1. Decyzję o zmianie obszaru działania regionu podejmuje Komisja Krajowa na wniosek
władz wykonawczych organizacji zakładowych lub właściwych zarządów regionów, po
spełnieniu następujących warunków:
1) co najmniej połowa organizacji zakładowych, reprezentujących ponad połowę
członków Związku zrzeszonych w organizacjach działających na terenie jednego
powiatu, podjęła uchwałę o wystąpieniu z wnioskiem o zmianę obszaru działania
regionów,
2) zasięg działania regionu po włączeniu terenu powiatu, o którym mowa w pkt 1 będzie
obszarem spójnym,
3) do wniosku złożonego do Komisji Krajowej o zmianę granic regionu zostaną
dołączone:
- wykaz wszystkich organizacji z liczbą członków Związku w nich zrzeszonych
działających na terenie danego powiatu,
- uchwały organizacji zakładowych, o których mowa w pkt 1.
2. Decyzja Komisji Krajowej dotycząca zmiany obszaru działania regionów jest wiążąca dla
regionów i organizacji zakładowych.
§3
1. Komisja Krajowa może wyrejestrować region:

1) na wniosek uchwalony przez walne zebranie delegatów regionu,
2) na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej zgodnie z postanowieniami § 7 ust.2,
3) z własnej inicjatywy w wyniku zastosowania postanowień z Rozdziału VI Statutu.
2. Po wyrejestrowaniu regionu z krajowego rejestru, jednostki organizacyjne Związku,
o których mowa § 1 ust.1, dotychczas działające na terenie tego regionu, zostają
zarejestrowane w regionie lub regionach obejmujących swym działaniem teren
województwa, na którym działają poszczególne organizacje. Jeśli na terenie tego
województwa działa więcej regionów, decyzję wskazującą region, w którym będą
zarejestrowane jednostki organizacyjne Związku z terenu wyrejestrowanego regionu
podejmie Komisja Krajowa po wcześniejszych konsultacjach z zainteresowanymi
organizacjami.
3. Nie wymagają rejestracji, o której mowa w ust.2, niższe jednostki organizacyjne Związku
organizacji zakładowych zarejestrowanych w regionie, na terenie którego te jednostki
organizacyjne działają.
§4
W przypadku podjęcia przez walne zebranie delegatów zainteresowanych regionów decyzji
o utworzeniu nowego regionu przez połączenie się dotychczasowych regionów oraz różnego
klucza wyborczego stosowanego przy wyborze delegatów na walne zebrania delegatów tych
regionów, delegatów na walne zebranie delegatów nowego regionu wybiera się w okręgach
wyborczych, którymi są dotychczasowe (łączące się) regiony. W takim przypadku
dotychczasowy region stanowi łączony okręg wyborczy, a delegaci na walne zebranie
delegatów regionu pełnią wówczas funkcję elektorów. Delegatów wybiera się wg klucza
określonego w porozumieniu zawartym przez zarządy regionów łączących się regionów,
z zachowaniem zasady proporcjonalności.
§5
1. Władze wykonawcze dotychczasowych regionów wybierają ze swoich składów
tymczasowy zarząd regionu, który reprezentuje nowy region do czasu wyboru zarządu
regionu przez walne zebranie delegatów nowego regionu.
2. Komisja Krajowa określa – po konsultacjach z zainteresowanymi regionami – w uchwale
o zarejestrowaniu nowego regionu termin w którym walne zebranie delegatów tego
regionu musi dokonać wyboru władzy wykonawczej i kontrolnej.
§6
1. Warunkiem funkcjonowania regionu jest spełnianie standardów określonych w uchwale
Komisji Krajowej.

2. Standardy, o których mowa w ust. 1, muszą określać: ogólnie obowiązujące, minimalne
wymagania w obsłudze działających na terenie regionu organizacji oraz członków
Związku; zakres działań wspierających rozwój Związku.
3. Uchwała Komisji Krajowej, o której mowa w ust. 1, musi zawierać termin dostosowania
działalności regionu do obowiązujących standardów. W przypadku nie dostosowania
działalności regionu do standardów określonych w terminie, walne zebranie delegatów
tego regionu musi podjąć decyzję o połączeniu się z innym regionem. Połączenie
regionów może być dokonane w zgodności z postanowieniami § 22 Statutu.
4. Uchwałę, o której mowa w ustępach poprzedzających Komisja Krajowa jest zobowiązana
przyjąć, nie później niż do końca 2006 r.
§7
1. Nadzór nad realizacją postanowień § 2, Krajowy Zjazd Delegatów powierza Krajowej
Komisji Rewizyjnej.
2. W przypadku stwierdzenia przez Krajową Komisję Rewizyjną braku realizacji przez
władze danego regionu postanowień § 6 ust.3, decyzję o połączeniu regionów podejmuje
Komisja Krajowa.
§8
Podział majątku w przypadku zmiany obszaru działania regionu następuje zgodnie z zasadami
określonymi w uchwale Komisji Krajowej, regulującej te kwestie.
§9
Ilekroć w postanowieniach niniejszej uchwały jest mowa o organizacjach zakładowych należy
przez to rozumieć również inne jednostki organizacyjne Związku wymienione w § 1 ust. 1.
§ 10
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r., za wyjątkiem postanowień § 6, które
wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
2. Komisja Krajowa jest zobowiązana dokonać analizy standardów, o których mowa w § 6
oraz do końca 2006 roku dokonać aktualizacji uchwały o standardach.
Wasilków, 14 października 2005 r.
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