UCHWAŁA KK nr 17/08
ws. zasad rejestracji i wyrejestrowania oraz funkcjonowania branżowych jednostek
organizacyjnych Związku
tekst jednolity
Komisja Krajowa NSZZ “Solidarność” w oparciu o § 61 ust. 2 Statutu, na podstawie postanowień § 26 Statutu oraz § 4 ust. 3 Uchwały nr 4 XIX KZD z późniejszymi zmianami, wprowadza następujące zasady i wymogi obowiązujące przy tworzeniu i funkcjonowaniu branżowych jednostek organizacyjnych Związku.
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§ 1.
Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o Statucie, należy przez to rozumieć obowiązujący Statut NSZZ "Solidarność".
Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o uchwale nr 4 XIX KZD, należy przez to rozumieć uchwałę nr 4 XIX Krajowego Zjazdu Delegatów ws. zasad tworzenia i rejestracji
branżowych jednostek organizacyjnych Związku z późniejszymi zmianami.
Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o niższej jednostce organizacyjnej Związku, należy przez to rozumieć: organizacje wydziałowe, oddziałowe i podzakładowe, o których
mowa w § 19 ust. 7 Statutu oraz organizacje zakładowe będące wewnętrzną jednostką organizacyjną zakładowej organizacji koordynacyjnej, o której mowa w § 19 ust. 6 Statutu.
Postanowienia niniejszej uchwały dotyczące organizacji zakładowej, stosuje się odpowiednio do organizacji międzyzakładowej oraz zakładowej organizacji koordynacyjnej, o
których mowa w § 19 ust. 4, 5 i 6 Statutu.
Postanowienia niniejszej uchwały dotyczące komisji zakładowej, stosuje się odpowiednio
do komisji międzyzakładowej oraz zakładowej komisji koordynacyjnej.

Rozdział I
Zasady rejestracji i wyrejestrowania branżowych jednostek organizacyjnych Związku
§ 2.
Organizacja międzyzakładowa, zrzeszająca wyłącznie członków Związku zatrudnionych
u pracodawców tej samej branży, może w całości przynależeć do odpowiedniej branżowej
jednostki organizacyjnej Związku.
2. W przypadku zrzeszania przez podstawową jednostkę organizacyjną Związku pracowników różnych branż, każda z jej niższych jednostek organizacyjnych, o których mowa w §
1 ust. 3, zrzeszająca wyłącznie pracowników zatrudnionych u pracodawców tej samej
branży, może należeć do innej - odpowiedniej dla niej - branżowej jednostki organizacyjnej Związku.
1.

§ 3.
Uchwałę o przystąpieniu do nowo tworzonej lub istniejącej branżowej jednostki organizacyjnej Związku podejmuje odpowiednia władza stanowiąca, zgodnie z postanowieniami § 28 ust.
1, 2 i 4 oraz § 29 ust. 4 Statutu.
Regionalna sekcja branżowa
§ 4.
1. Regionalna sekcja branżowa zrzesza członków Związku zatrudnionych u pracodawców
z branży odpowiadającej danej sekcji, skupionych w jednostkach organizacyjnych,

z uwzględnieniem postanowień § 2.
2. Rejestracji regionalnej sekcji branżowej, spełniającej warunki określone (na podstawie
uchwały nr 4 XIX KZD) w odpowiedniej uchwale walnego zebrania delegatów regionu,
dokonuje na podstawie postanowień § 26 ust. 2 Statutu odpowiedni terytorialnie zarząd
regionu, podejmując w tej sprawie uchwałę oraz wpisując tę sekcję do regionalnego rejestru sekcji branżowych. Zarząd regionu może to uprawnienie scedować na swoje prezydium. Od decyzji prezydium zarządu lub zarządu regionu odmawiającej rejestracji, przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 30 dni, do zarządu regionu, który je rozpatruje zgodnie z zasadami określonymi w § 28 ust. 3 Statutu. Decyzja zarządu regionu
jest ostateczna.
Regionalny sekretariat branżowy
§ 5.
1. Regionalny sekretariat branżowy tworzony jest na podstawie postanowień § 3 ust. 1
uchwały nr 4 XIX KZD, po podjęciu uchwały, o której mowa w § 3, przez regionalne sekcje branżowe zarejestrowane w tym regionie, spełniające standardy określone w odpowiedniej uchwale walnego zebrania delegatów regionu.
2. Zakres działania regionalnego sekretariatu branżowego musi odpowiadać zakresowi działania odpowiedniego krajowego sekretariatu branżowego.
3. Rejestracji regionalnego sekretariatu branżowego, spełniającego warunki określone (na
podstawie uchwały nr 4 XIX KZD) w odpowiedniej uchwale walnego zebrania delegatów
regionu, dokonuje na podstawie postanowień § 26 ust. 2 Statutu odpowiedni terytorialnie
zarząd regionu, podejmując w tej sprawie uchwałę oraz wpisując ten sekretariat do regionalnego rejestru sekretariatów branżowych. Zarząd regionu może to uprawnienie scedować na swoje prezydium. Od decyzji prezydium zarządu lub zarządu regionu, odmawiającej rejestracji, przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 30 dni, do zarządu regionu, który je rozpatruje zgodnie z zasadami określonymi w § 28 ust. 3 Statutu. Decyzja
zarządu regionu jest ostateczna.
Międzyregionalna sekcja branżowa
§ 6.
1. Międzyregionalna sekcja branżowa zrzesza członków Związku zatrudnionych
u pracodawców z branży odpowiadającej danej sekcji, skupionych w jednostkach organizacyjnych z uwzględnieniem postanowień § 2.
2. Międzyregionalna sekcja branżowa jest tworzona zgodnie z postanowieniami § 27 ust. 2
i 4 Statutu, po podjęciu uchwały, o której mowa w § 3.
3. Rejestracji międzyregionalnej sekcji branżowej dokonuje na podstawie postanowień § 26
ust. 2 Statutu zarząd regionu wskazany we wniosku i proponowanym regulaminie wewnętrznym sekcji, podejmując w tej sprawie uchwałę i wpisując sekcję do regionalnego
rejestru sekcji branżowych. Zarząd regionu może to uprawnienie scedować na swoje prezydium. Od decyzji prezydium zarządu lub decyzji zarządu regionu, odmawiającej rejestracji, przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 30 dni, do zarządu regionu,
który je rozpatruje zgodnie z zasadami określonymi w § 28 ust. 3 Statutu. Decyzja zarządu regionu jest ostateczna.
Krajowa sekcja branżowa
§ 7.

1. Krajowa sekcja branżowa zrzesza jednostki organizacyjne, zgodnie z postanowieniami §
27 ust.3 i 4 Statutu, skupiające członków Związku zatrudnionych u pracodawców z branży odpowiadającej danej sekcji.
2. Rejestracji krajowej sekcji branżowej, spełniającej warunki określone w Regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, dokonuje na podstawie wniosku złożonego
przez tymczasową radę sekcji, Prezydium Komisji Krajowej, podejmując w tej sprawie
decyzję i wpisując tę sekcję do Rejestru Krajowych Sekcji Branżowych. Od decyzji Prezydium Komisji Krajowej, odmawiającej rejestracji krajowej sekcji branżowej, przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 30 dni do Komisji Krajowej, która rozpatruje je
na najbliższym posiedzeniu zgodnie z zasadami określonymi w § 28 ust. 3 Statutu. Decyzja Komisji Krajowej jest ostateczna.
3. Przed zarejestrowaniem krajowej sekcji branżowej Komisja Krajowa, w celu spełnienia
warunków określonych w § 11, jest zobowiązana dokonać uzgodnienia z radą, wskazanego we wniosku, o którym mowa w ust.2, krajowego sekretariatu branżowego, w którym
dana sekcja zamierza się zrzeszyć.
Krajowy sekretariat branżowy
§ 8.
1. Krajowy sekretariat branżowy zrzesza, spełniające warunki określone w odrębnych
uchwałach Krajowego Zjazdu Delegatów i Komisji Krajowej sekcje krajowe oraz inne
jednostki organizacyjne Związku wskazane w § 29 ust. 4 Statutu, skupiające członków
Związku zatrudnionych u pracodawców z branży odpowiadającej danemu sekretariatowi.
2. Rejestracji krajowego sekretariatu branżowego, spełniającego warunki określone
w odrębnych uchwałach Krajowego Zjazdu Delegatów i Komisji Krajowej, dokonuje, na
podstawie wniosku złożonego przez tymczasową radę sekretariatu, Komisja Krajowa podejmując w tej sprawie uchwałę i wpisując sekretariat do Rejestru Krajowych Sekretariatów Branżowych. Od decyzji Komisji Krajowej, odmawiającej rejestracji krajowej sekretariatu branżowego, przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie
30 dni do Komisji Krajowej, która rozpatruje je na najbliższym posiedzeniu zgodnie
z zasadami określonymi w § 28 ust. 3 Statutu. Decyzja Komisji Krajowej jest ostateczna.
§ 9.
Regulamin rejestracji krajowych branżowych jednostek organizacyjnych stanowi załącznik nr
1 do niniejszej uchwały.
Zasady tworzenia i przynależności jednostek organizacyjnych Związku do sekcji i sekretariatów branżowych
§ 10.
1. Zasady przynależności jednostek organizacyjnych do regionalnych sekcji i sekretariatów
branżowych, w tym warunki ich funkcjonowania, określa na podstawie § 2 i § 3 uchwały
nr 4 XIX KZD władza stanowiąca regionu, z zachowaniem postanowień § 27 ust.1 i 4
Statutu oraz § 5 uchwały nr 4 XIX KZD.
2. Do międzyregionalnej sekcji branżowej mogą należeć na podstawie postanowień § 27
ust. 2 Statutu, organizacje zakładowe zarejestrowane w różnych regionach, spełniające
łącznie następujące warunki:
1) działają na terenie jednego województwa lub na terenie obejmującym jednostkę
organizacyjną pracodawcy albo pracodawców tej samej branży. Na utworzenie
międzyregionalnej sekcji branżowej obejmującej swym działaniem zakład(y) pracy działający(e) na terenie dwu lub więcej województw, niezbędna jest zgoda

Komisji Krajowej;
2) nie należą do żadnej regionalnej sekcji branżowej;
3) uzyskały pozytywną opinię zarządów regionów, w których są zarejestrowane,
w sprawie podjęcia działalności w sekcji międzyregionalnej.
3. Do krajowej sekcji branżowej mogą należeć, po podjęciu uchwały, o której mowa w § 3,
następujące jednostki organizacyjne Związku:
1) regionalne sekcje branżowe,
2) międzyregionalne sekcje branżowe,
3) jednostki organizacyjne Związku, o których mowa w § 27 ust. 1 pkt. 1 i 2 Statutu,
z regionów, w których nie istnieje regionalna sekcja należąca do danej krajowej
sekcji branżowej i nie są objęte zakresem działalności sekcji międzyregionalnej, tj:
a) organizacje zakładowe i międzyzakładowe,
b) niższe jednostki organizacyjne, o których mowa w § 1 ust. 3, organizacji
zakładowych i międzyzakładowych nie należących do żadnej regionalnej,
międzyregionalnej lub krajowej sekcji branżowej.
4. Jednostki organizacyjne wymienione w ust. 3 mogą należeć wyłącznie do jednej krajowej
sekcji branżowej.
5. Utworzenie krajowej sekcji branżowej wymaga spełnienia jednego z poniższych warunków:
1) akces do nowotworzonej krajowej sekcji składają, co najmniej, 3 regionalne lub
międzyregionalne sekcje zrzeszające łącznie nie mniej niż 1000 członków Związku zatrudnionych u pracodawców danej branży;
2) jeżeli nie ma regionalnych lub międzyregionalnych sekcji danej branży, to krajową
sekcję mogą utworzyć, co najmniej 3 jednostki organizacyjne Związku ( np.: 1 regionalna lub międzyregionalna sekcja i 2 jednostki, o których mowa w ust. 3 pkt 3,
a jeżeli nie ma sekcji to 3 jednostki, o których mowa w ust. 3 pkt 3 ) w każdym
przypadku zrzeszające łącznie nie mniej niż 1000 członków Związku zatrudnionych u pracodawców danej branży;
3) Prezydium Komisji Krajowej w drodze wyjątku, na wniosek rady właściwego krajowego sekretariatu, może zarejestrować krajową sekcję, która nie spełnia warunków określonych w punkcie 2, jeżeli w danej branży (sektorze gospodarki) liczba
członków Związku jest mniejsza niż 1000.
5a. 1) Warunek zrzeszania nie mniej niż 1000 członków dotyczy również zarejestrowanych
krajowych sekcji branżowych;
2) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” przyłącza, na wniosek rady krajowego
sekretariatu branżowego, do innej krajowej sekcji branżowej, lub wyrejestrowuje daną
krajową sekcję branżową, która przez okres dłuższy niż 12 miesięcy nie spełnia
warunku określonego w pkt 1.
6. Do krajowego sekretariatu branżowego, zgodnie z postanowieniami § 29 ust. 2, 3 i 4 Statutu, mogą należeć następujące jednostki organizacyjne Związku, spełniające warunki określone w odrębnych uchwałach Krajowego Zjazdu Delegatów i Komisji Krajowej:
1) krajowe sekcje branżowe;
2) międzyregionalne sekcje branżowe i regionalne sekcje branżowe, jeśli nie istnieje
krajowa sekcja danej branży,
3) jednostki organizacyjne Związku, zgodnie z postanowieniami § 29 ust. 4 pkt.2 Statutu, tj.: organizacje zakładowe i międzyzakładowe spełniające łącznie następujące
warunki:
a) nie istnieje krajowa sekcja danej branży,

b) nie istnieje międzyregionalna ani regionalna sekcja branżowa obejmująca
swym działaniem obszar działania danej organizacji zakładowej,
c) organizacja prowadzi swoją działalność na terenie, co najmniej dwóch województw.
7. Utworzenie krajowego sekretariatu branżowego wymaga spełnienia jednego z poniższych
warunków:
1) wniosek o rejestrację krajowego sekretariatu składają, co najmniej, 3 krajowe sekcje branżowe zrzeszające łącznie nie mniej niż 3000 członków Związku zatrudnionych u pracodawców odpowiedniej branży.
2) jeżeli nie ma 3 krajowych sekcji w obszarze działania danego sekretariatu, to wniosek o rejestrację krajowego sekretariatu składa, co najmniej, 1 krajowa sekcja i 1
jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 6 pkt 2 lub 3, zrzeszająca nie mniej
niż 2000 członków Związku zatrudnionych u pracodawców odpowiedniej branży.
§ 11.
Krajowa sekcja branżowa, zgodnie z postanowieniami § 29 ust. 2 Statutu oraz § 4 ust. 2
Uchwały nr 4 XIX KZD, jest zobowiązana przynależeć do właściwego branżowo (obejmującego swoim zakresem działania daną branżę lub branżę pokrewną) krajowego sekretariatu.
§ 12
1. W celu uściślenia sformułowań: „odpowiednia branżowa jednostka organizacyjna”, „właściwy branżowo sekretariat”, „należąca do sekretariatu obejmującego zasięgiem działania
daną branżę” itp. użytych w postanowieniach prawa wewnątrzzwiązkowego, szczególnie
§§ 27 i 29 Statutu oraz uchwałach nr nr 3 i 4 XIX KZD, do niniejszej Uchwały dołączona
zostaje tabela – zał. nr 2, ujmująca wykaz branż (sektorów gospodarki) przypisanych poszczególnym krajowym sekretariatom branżowym. Zmiany w wymienionym wyżej wykazie wymagają akceptacji rad tych sekretariatów, których ta zmiana dotyczy.
2. Krajowa sekcja branżowa winna należeć do krajowego sekretariatu obejmującego branżę,
którą ona reprezentuje, zgodnie z tabelą ujętą w zał. nr 2.”
§ 13.
1. Sekcja branżowa, zrzeszona w sekretariacie branżowym, który zostaje wyrejestrowany na
skutek połączenia się z innym sekretariatem w celu utworzenia nowego sekretariatu lub
przyłączenia się do innego sekretariatu, kontynuuje swoją działalność, jako jednostka organizacyjna sekretariatu, którego częścią stał się dotychczasowy sekretariat zrzeszający
daną sekcję branżową.
2. Władza stanowiąca krajowej sekcji branżowej może uchwalić wniosek o zmianę przynależności do krajowego sekretariatu branżowego. Wniosek ten rozpoznaje Komisja Krajowa stosując odpowiednio postanowienia § 7 i 11.
Wyrejestrowanie branżowej jednostki organizacyjnej
§ 14.
1. Decyzję o wyrejestrowaniu krajowego sekretariatu branżowego lub krajowej sekcji branżowej podejmuje Komisja Krajowa. Od decyzji Komisji Krajowej o wyrejestrowaniu danej branżowej jednostki organizacyjnej, przysługuje prawo wniesienia odwołania do Komisji Krajowej w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Komisja Krajowa może podtrzymać swoją decyzję większością 2/3 głosów. Decyzja Komisji Krajowej jest ostateczna.
2. Decyzję o wyrejestrowaniu regionalnego sekretariatu branżowego lub regionalnej sekcji
branżowej podejmuje odpowiedni zarząd regionu lub upoważnione przez zarząd regionu

jego prezydium. Od decyzji prezydium lub zarządu regionu o wyrejestrowaniu danej
branżowej jednostki organizacyjnej, przysługuje prawo wniesienia odwołania do zarządu
regionu w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Zarząd regionu może podtrzymać swoją
decyzję większością 2/3 głosów. Decyzja zarządu regionu jest ostateczna.
3. Decyzję o wyrejestrowaniu międzyregionalnej sekcji branżowej podejmuje zarząd regionu, w którym sekcja jest zarejestrowana lub upoważnione przez zarząd regionu jego prezydium. Od decyzji prezydium lub zarządu regionu o wyrejestrowaniu danej branżowej
jednostki organizacyjnej, przysługuje prawo wniesienia odwołania do zarządu regionu w
terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Zarząd regionu może podtrzymać swoją decyzję
większością 2/3 głosów. Decyzja zarządu regionu jest ostateczna.
4. Podjęcie przez władzę stanowiącą krajowej sekcji branżowej uchwały o wystąpieniu z
krajowego sekretariatu, do którego dotychczas należała, powoduje wyrejestrowanie jej
zgodnie postanowieniami ust. 1.
5. Postanowień ust. 4 nie stosuje się, o ile w terminie 3 miesięcy od podjęcia uchwały o wystąpieniu:
a) sekcja nabędzie przynależność w innym sekretariacie, w oparciu o wniosek,
o którym mowa w § 12 ust. 2,
b) sekcja nabędzie przynależność do nowo utworzonego sekretariatu branżowego.
§ 15.
Podstawą podjęcia decyzji, o której mowa w § 14, może być:
1) wniosek władzy stanowiącej danej branżowej jednostki organizacyjnej;
2) wniosek krajowego sekretariatu na podstawie § 10 ust. 2 uchwały nr 4 XIX KZD,
o wyrejestrowanie krajowej sekcji, która jest zrzeszona w tym sekretariacie,
z powodów nie spełniania przez daną sekcję warunków określonych
w regulaminie sekretariatu;
3) decyzja o utworzeniu nowej jednostki organizacyjnej na skutek połączenia jednostek organizacyjnych wg § 15 ust. 1 pkt. 1 lub decyzji o przyłączeniu do innej istniejącej jednostki organizacyjnej wg § 15 ust. 1 pkt. 2;
4) własna inicjatywa władzy, która zarejestrowała tę jednostkę, na podstawie procedury przewidzianej w § 56 ust. 4 i 5 oraz w § 58 Statutu lub nie spełniania przez
daną jednostkę organizacyjną warunków jej funkcjonowania określonych w odrębnych uchwałach Krajowego Zjazdu Delegatów i Komisji Krajowej.
Rozdział II
Łączenie krajowych sekcji i sekretariatów branżowych
§ 16
1. Przez ”łączenie” należy rozumieć:
1) połączenie się dwóch lub więcej krajowych sekcji branżowych lub odpowiednio
krajowych sekretariatów branżowych, zgodnie z zasadami obowiązującymi przy
ich tworzeniu, w celu utworzenia jednej nowej krajowej sekcji branżowej lub odpowiednio krajowego sekretariatu branżowego, z jednoczesnym wyrejestrowaniem
z odpowiedniego rejestru, wszystkich dotychczasowych łączących się jednostek,
albo
2) przyłączenie się krajowej sekcji branżowej lub odpowiednio krajowego sekretariatu branżowego do innej istniejącej krajowej sekcji branżowej lub odpowiednio
krajowego sekretariatu branżowego, z jednoczesnym wyrejestrowaniem przyłączającej się jednostki z odpowiedniego rejestru.
2. Uchwałę w sprawie łączenia branżowych jednostek organizacyjnych, o których mowa

w ust. 1, podejmuje właściwa władza stanowiąca sekretariatu lub sekcji w drodze porozumienia pomiędzy zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi.
3. W przypadku nie spełniania standardów określonych uchwałą Komisji Krajowej decyzję
w sprawie łączenia sekretariatów lub ich wyrejestrowania podejmuje Komisja Krajowa
zgodnie z wyżej wymienioną w uchwałą o standardach.
Rozdział III
Regulamin wewnętrzny branżowej jednostki organizacyjnej
§ 17
1. Branżowa jednostka organizacyjna jest zobowiązana posiadać regulamin wewnętrzny,
zgodny z postanowieniami obowiązującego prawa wewnątrzzwiązkowego.
2. Regulamin wewnętrzny oraz zmiany do niego są przyjmowane uchwałą władzy stanowiącej danej branżowej jednostki organizacyjnej i wymagają zatwierdzenia przez organ rejestrowy.
§ 18
1. Regulamin wewnętrzny branżowej jednostki organizacyjnej musi zawierać, co najmniej:
1) pełną nazwę jednostki,
2) siedzibę,
3) podmiotowy zakres działania (jakie jednostki mogą uzyskać członkostwo w danej
branżowej jednostce organizacyjnej, z uwzględnieniem postanowień § 10),
4) zasady i warunki przyjmowania nowych jednostek organizacyjnych.
5) cele i zadania,
6) prawa i obowiązki zrzeszonych jednostek,
7) zasady konsultacji decyzji podejmowanych przez władzę wykonawczą danej
branżowej jednostki organizacyjnej z jednostkami organizacyjnymi Związku, które są w niej zrzeszone,
8) strukturę wewnętrzną,
9) kompetencje władz,
10) zasady finansowania,
11) zasady zakończenia działalności danej branżowej jednostki organizacyjnej.
2. Ponadto integralną częścią regulaminu jest załącznik zawierający następujące dane:
1) aktualny wykaz jednostek organizacyjnych Związku, które są zrzeszone w danej
branżowej jednostce organizacyjnej Związku,
2) liczbę członków Związku zrzeszonych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 1,
przy czym władza wykonawcza krajowej branżowej jednostki organizacyjnej Związku,
ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w wymienionym wyżej załączniku do regulaminu przynajmniej co 12 miesięcy.
3. W przypadku krajowej sekcji branżowej w regulaminie musi być podana nazwa odpowiedniego sekretariatu branżowego, do którego przynależy dana sekcja.
4. W przypadku międzyregionalnej sekcji branżowej w regulaminie musi być wskazany region, w którym ta sekcja będzie zarejestrowana.
Rozdział IV
Przynależność do krajowych branżowych jednostkach organizacyjnych
1.

§ 19.
Przynależność do krajowej branżowej jednostki organizacyjnej jest nabywana na mocy
uchwały władzy wykonawczej krajowej branżowej jednostki organizacyjnej, po doręcze-

2.
3.

4.

5.

6.

niu tej władzy przez jednostkę wstępującą uchwały, o której mowa w § 3 wraz
z potwierdzonym przez władzę, która ją zarejestrowała, aktualnym dokumentem zawierającym podstawowe dane, tj.: nazwę, numer, adres, liczbę członków związku, skład władz
wykonawczych i kontrolnych jednostki wstępującej oraz prawidłowość podjętej przez nią
uchwały, o której mowa w § 3.
Uchwałę, o której mowa w § 3, wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 1, jednostka
wstępująca przesyła również do Komisji Krajowej.
Władza wykonawcza krajowej branżowej jednostki organizacyjnej, jest zobowiązana,
w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały wraz z dokumentami, o których mowa
w ust. 1, podjąć uchwałę o przyjęciu lub odmowie przyjęcia danej jednostki organizacyjnej, przy czym odmowa przyjęcia wymaga pisemnego uzasadnienia. Uchwałę przekazuje
się wnioskodawcy oraz Komisji Krajowej niezwłocznie po podjęciu.
Niepodjęcie lub nieprzekazanie uchwały, o której mowa w ust. 3, jest równoznaczne
z przyjęciem jednostki, która złożyła wniosek do danej krajowej branżowej jednostki organizacyjnej, z mocy prawa.
W przypadku odmowy przyjęcia, o której mowa w ust. 3, jednostka organizacyjna Związku, która złożyła wniosek ma prawo odwołać się od tej decyzji do Komisji Krajowej, w
terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały. Komisja Krajowa po rozpoznaniu odwołania
na najbliższym posiedzeniu może, zgodnie z postanowieniem § 18 ust. 1 Statutu, zobowiązać władzę wykonawczą krajowej branżowej jednostki organizacyjnej do przyjęcia
jednostki wnioskującej.
Przynależność do krajowej branżowej jednostki organizacyjnej zobowiązuje jednostkę organizacyjną Związku do przestrzegania regulaminu wewnętrznego danej branżowej jednostki organizacyjnej.

§ 20.
1. Utrata przynależności do krajowej branżowej jednostki organizacyjnej może nastąpić wyłącznie na podstawie:
a) uchwały o wystąpieniu z krajowej branżowej jednostki organizacyjnej podjętej
przez władzę stanowiącą danej jednostki występującej,
b) uchwały władzy wykonawczej krajowej branżowej jednostki organizacyjnej o utracie przynależności, z powodu nie spełniania wymogów określonych w odrębnych
uchwałach Krajowego Zjazdu Delegatów i Komisji Krajowej albo też w regulaminie tej branżowej jednostki organizacyjnej, po uprzednim powiadomieniu władzy
wykonawczej i kontrolnej jednostki, wobec której podejmowane są działania, z odpowiednim zastosowaniem postanowień §§ 13 i 14.
2. Od uchwały władzy wykonawczej krajowej branżowej jednostki organizacyjnej, o której
mowa w ust. 1 pkt. b) przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 30 dni, do Komisji Krajowej. Komisja Krajowa po rozpoznaniu odwołania na najbliższym posiedzeniu
może, zgodnie z postanowieniem § 18 ust. 1 Statutu, zobowiązać władzę wykonawczą krajowej branżowej jednostki organizacyjnej do uchylenia uchwały, o której mowa w ust. 1
pkt. b.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 21
1. Krajowe sekretariaty i krajowe sekcje branżowe niespełniające wymogów zawartych w postanowieniach niniejszej uchwały winny dostosować się do nich (np. poprzez „przejście”

sekcji do odpowiedniego sekretariatu, przyłączenie się do innej sekcji, połączenie się kilku
sekcji itp.).
2. Krajowa jednostka organizacyjna Związku, która nie spełnia postanowień niniejszej
uchwały, zostanie wyrejestrowana odpowiednio z Rejestru Krajowych Sekretariatów
Branżowych lub Rejestru Krajowych Sekcji Branżowych.
3. Krajowa jednostka organizacyjna Związku, zarejestrowana odpowiednio w Rejestrze Krajowych Sekretariatów Branżowych lub Rejestrze Krajowych Sekcji Branżowych przed
wejściem w życie niniejszej uchwały, ma obowiązek dostosować się do postanowień ust. 1
w terminie do końca kadencji 2010 – 2014 z zastrzeżeniem postanowień §12 ust. 2, do których należy się dostosować do końca obecnej kadencji.
§ 22
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
2. Tracą moc uchwały: KK nr 122/91; KK nr 173/91.
Gdańsk, 18 czerwca 2008 r.

Komisja Krajowa
NSZZ ”Solidarność”
Z-ca Przewodniczącego
Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność”
(-) Maciej Jankowski

Załącznik nr 1
Regulamin rejestracji krajowych branżowych jednostek organizacyjnych
Podstawą rejestracji krajowej sekcji lub krajowego sekretariatu branżowego jest wniosek złożony do Komisji Krajowej przez zainteresowane jednostki organizacyjne Związku, spełniający warunki określone w niniejszej uchwale.
§1
1. Tymczasowa rada, o której mowa w § 2, przygotowuje pisemny wniosek o zarejestrowanie
krajowej sekcji lub krajowego sekretariatu branżowego i składa go Komisji Krajowej.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
1) wykaz jednostek organizacyjnych inicjujących utworzenie krajowej sekcji lub krajowego sekretariatu branżowego wraz z liczbą członków, poświadczonych aktualnym dokumentem rejestrowym wystawionym przez władzę wykonawczą, która daną jednostkę
organizacyjną zarejestrowała,
2) uchwały, o których mowa w § 3 niniejszej uchwały KK, wszystkich jednostek organizacyjnych inicjujących utworzenie krajowej sekcji lub krajowego sekretariatu branżowego,
3) projekt regulaminu wewnętrznego, spełniający postanowienia §§ 16 do 17 niniejszej
uchwały Komisji Krajowej, który po akceptacji przez Komisję Krajową, powinien być
przyjęty stosowną uchwałą przez władzę stanowiącą na jej pierwszym posiedzeniu,
4) wykaz wszystkich jednostek organizacyjnych Związku wraz z liczbą członków, przystępujących pośrednio do krajowej sekcji lub krajowego sekretariatu branżowego,
5) pełną nazwę tworzonego sekretariatu lub sekcji,
6) skład tymczasowej rady danej jednostki organizacyjnej oraz adresy kontaktowe,
7) w przypadku sekcji - nazwę sekretariatu, do którego sekcja składa wniosek

o przyjęcie, wraz z opinią rady tego sekretariatu w sprawie zrzeszenia w nim danej sekcji.
1.
2.
3.
4.
5.

§2
Jednostki organizacyjne inicjujące powstanie krajowego sekretariatu lub krajowej sekcji
powołują tymczasową radę odpowiednio sekretariatu lub sekcji.
Tymczasowa rada sekretariatu lub sekcji musi liczyć nie mniej niż trzy osoby.
W skład tymczasowej rady winni wchodzić przedstawiciele wszystkich jednostek organizacyjnych inicjujących utworzenie sekretariatu lub sekcji.
Tymczasowa rada wyznacza spośród siebie przewodniczącego rady, jego zastępcę
i sekretarza.
Dokumenty (oświadczenia) podpisuje w imieniu tymczasowej rady, odpowiednio sekretariatu lub sekcji, co najmniej dwóch jej członków przez nią upoważnionych.

§3
1. Z momentem rejestracji krajowego sekretariatu lub krajowej sekcji odpowiednia tymczasowa rada nabywa praw władzy związkowej i działa do czasu wyboru statutowych władz.
2. Tymczasowa rada sekretariatu lub sekcji ma obowiązek zorganizowania wyborów statutowych władz, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty rejestracji.
3. W przypadku nie przeprowadzenia wyborów mają zastosowanie odpowiednie przepisy
§§ 56 i 58 Statutu.
§4
1. Krajowy sekretariat branżowy z chwilą rejestracji staje się osobą prawną i w związku
z tym, na podstawie postanowień Ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników
i płatników (Dz. U. z 2004 r., nr 269, poz. 2681 z późniejszymi zmianami), ma obowiązek
dokonania niezwłocznego zgłoszenia do właściwego miejscowo urzędu statystycznego,
a następnie po uzyskaniu numeru REGON, do właściwego miejscowo urzędu skarbowego,
celem uzyskania numeru NIP.
2. Wniosek o nadanie numeru identyfikacji podatkowej składa się na formularzu NIP, do którego dołącza się zaświadczenie rejestracji krajowego sekretariatu branżowego.
3. Wraz z wnioskiem na formularzu NIP, tymczasowa rada sekretariatu może złożyć
w urzędzie skarbowym pismo o zwolnienie z obowiązku składania miesięcznych deklaracji
CIT na rzecz zeznania rocznego.
Załącznik nr 2.
Wykaz krajowych sekretariatów branżowych i przypisanych im branż
(sektorów gospodarki)
Lp
1

2

Nazwy obecnie istniejących
Nazwa branży
krajowych sekretariatów
(sektora gospodarki)
obejmujących dane branże
Krajowy Sekretariat Górnic- Przemysł wydobywczy
twa i Energetyki NSZZ „So- i energetyczny z zakładami
lidarność”;
zalecza, kopalnictwo.
Krajowy Sekretariat Metalowców NSZZ „Solidarność”

Przykłady zakładów (pracodawców)

Kopalnie: węgla kamiennego, brunatnego,
rud metali nieżelaznych, siarki i soli, kruszywa; elektrownie, elektrociepłownie, zakłady energetyczne.
Hutnictwo: żelaza, metali
Huty żelaza, stalownie, odlewnie żelaza, hunieżelaznych; przemysł: zbro- ty i odlewnie metali nieżelaznych, zakłady
jeniowy, lotniczy, metalowy, produkcji narzędzi i wyrobów metalowych,

maszynowy, precyzyjny,
środków transportu, elektrotechniczny, elektroniczny.
Przemysł spożywczy, tytoniowy, hotelarstwo, gastronomia, turystyka, gry losowe
i zakłady wzajemne.

3

Krajowy Sekretariat Przemysłu Spożywczego NSZZ
„Solidarność”

4

Krajowy Sekretariat Nauki
i Oświaty NSZZ „Solidarność”
Krajowy Sekretariat Rolnictwa NSZZ „Solidarność”
Krajowy Sekretariat Budownictwa i Przemysłu
Drzewnego NSZZ „Solidarność”

Nauka, oświata, badania naukowe, kultura fizyczna,
sport.
Rolnictwo i dziedziny pokrewne, weterynaria.
Budownictwo, przemysł materiałów budowlanych,
drzewny.

7

Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ
„Solidarność”

Przemysł chemiczny, gumowy, kosmetyczny, szklarski,
ceramiczny, farmaceutyczny,
papierniczy, naftowy, gazownictwo, przemysł włókienniczy (tekstylny), odzieżowy,
skórzany.

8

Krajowy Sekretariat Łączności NSZZ „Solidarność”
Krajowy Sekretariat Transportowców NSZZ „Solidarność”

Telekomunikacja, poczta

5
6

9

10

11

12

Transport: lądowy, kolejowy
z zapleczem, samochodowy,
powietrzny, morski, wodny
śródlądowy; porty morskie,
drogownictwo.
Krajowy Sekretariat Służb
Komunikacja miejska, ciePublicznych NSZZ „Solipłownictwo, wodociągi
darność”
i kanalizacja, gospodarka
komunalna i mieszkaniowa,
pożarnictwo, administracja
rządowa i samorządowa.
Krajowy Sekretariat Kultury Instytucje artystyczne, muzei Środków Przekazu NSZZ
a, ochrony zabytków, archi„Solidarność”
wa, poligrafia, wydawnictwa,
biblioteki, radio i telewizja,
film.
Krajowy Sekretariat BanBankowość i finanse, handel,
ków, Handlu
ubezpieczenia społeczne, kai Ubezpieczeń NSZZ „Soli- syna, agencje pracy tymczadarność”
sowej, ochrona
i sprzątanie obiektów, usługi

broni, silników, kotłów, ciągników i maszyn
rolniczych, fabryki samochodów, samolotów, stocznie, fabryki kabli, telewizorów.
Przetwórnie mięsa, rybne, mleczarnie, młyny, piekarnie, cukrownie, gorzelnie, browary, przetwórnie owoców i warzyw, fabryki
papierosów, hotele, kasyna, zakłady gastronomiczne, biura turystyczne, gry losowe.
Uczelnie wyższe, szkoły, instytuty naukowe, ośrodki kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
Zakłady rolnicze, lecznice zwierząt, rolnicze
agencje rządowe.
Zakłady budowlane, cementownie, cegielnie, tartaki, fabryki płyt drewnopochodnych,
mebli, zapałek.
Fabryki mas plastycznych, nawozów, środków piorących i kosmetyków, huty szkła,
fabryki ceramiki budowlanej, opakowań
szklanych, porcelany stołowej, zakłady farmaceutyczne, fabryki celulozy, papieru,
górnictwo ropy naftowej, górnictwo, przesył
i dystrybucja gazu, tkalnie, fabryki wyrobów dzianych, odzieży, fabryki obuwia, galanterii skórzanej, garbarnie.
Zakłady telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej, pocztowe, kurierskie
Kolej, przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej, budowy dróg, lotnictwo cywilne,
marynarze i rybacy, portowcy,
Zakłady komunikacji miejskiej, wodociągowe, ciepłownictwa i gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, straż pożarna, urzędy skarbowe, administracja rządowa
i samorządowa, pracownicy cywilni MON.
Teatry, opery filharmonie, wytwórnie filmowe, wydawnictwa, biblioteki, rozgłośnie
radiowe, stacje telewizyjne, pracownie konserwatorskie.
Banki, zakłady ubezpieczeniowe, handel
wielkopowierzchniowy i tradycyjny (drobny), firmy ochroniarskie, zakłady fryzjerskie, kosmetyczne.

13

14

Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych, Ochrony
Środowiska i Leśnictwa
NSZZ „Solidarność”
Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”

fryzjerski i kosmetyczne.
Leśnictwo, parki narodowe,
gospodarka wodna, geologia
i wiertnictwo.

Nadleśnictwa, leśnictwa, parki narodowe,
przedsiębiorstwa geologiczno – wiertnicze,
instytucje zarządzające gospodarką wodną.

Służba zdrowia, uzdrowiska,
pogotowie ratunkowe, stacje
sanitarno – epidemiologiczne,
pomoc społeczna.

Szpitale, kliniki, przychodnie, uzdrowiska
polskie, domy pomocy społecznej, stacje
pogotowia ratunkowego, stacje sanitarno –
epidemiologiczne,

