UCHWAŁA KK nr 30/04
ws. interpretacji Statutu dotyczącej wprowadzania zarządów komisarycznych
tekst jednolity
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, na mocy § 61 ust. 2 Statutu NSZZ
„Solidarność”, dokonuje interpretacji postanowień Statutu w sprawie zarządów
komisarycznych.
Rozdział 1
Postanowienia wstępne
§1
1. Zgodnie z § 56 ust. 1 oraz § 57 Statutu zarząd regionu może podjąć uchwałę
o zawieszeniu działalności komisji zakładowej i powołać w jej miejsce zarząd
komisaryczny. Ponadto, zarząd regionu może również zawiesić działalność zakładowej
komisji rewizyjnej.
2. Zastosowanie procedury, o której mowa w ust. 1, może być podyktowane jedynie
koniecznością uporządkowania działalności danej organizacji zakładowej, szczególnie
pod względem zgodności jej postępowania z prawem wewnątrzzwiązkowym.
3. Zarząd regionu powołując zarząd komisaryczny ponosi odpowiedzialność za właściwe
funkcjonowanie zarządu komisarycznego.
4. Ilekroć w tekście występuje termin komisja zakładowa dotyczy to również odpowiednio
komisji międzyzakładowej w rozumieniu § 34 ust. 3 pkt 1 Statutu. Ilekroć w tekście
występuje termin zakładowa komisja rewizyjna dotyczy to również odpowiednio
międzyzakładowej komisji rewizyjnej w rozumieniu § 34 ust. 5 pkt 1 Statutu.
5. Postanowienia niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio w przypadku naruszenia
Statutu lub uchwał władz zwierzchnich przez zarząd regionu, władze sekretariatów
krajowych i władze krajowych sekcji.
§2
Do zadań zarządu komisarycznego należy:
1) dbałość o prawidłowe działanie organizacji zakładowej oraz wyeliminowanie
możliwych do usunięcia następstw naruszeń prawa wewnątrzzwiązkowego lub
powszechnie obowiązującego,
2) zwołanie zgodnie z postanowieniami § 56 ust. 3 Statutu zakładowego zebrania
delegatów lub członków (w zależności, która z tych form władzy związkowej istnieje
w danej organizacji),
3) wypełnianie funkcji komisji zakładowej za wyjątkiem wykluczania członków
Związku,
4) wypełnienie szczegółowych poleceń zarządu regionu odnośnie danej organizacji
zakładowej dotyczących konkretnych problemów związanych z jej działalnością.
Rozdział 2
Zawieszenie działalności władz podstawowej jednostki organizacyjnej Związku
w trybie postanowień § 56 Statutu
§3
1. Zarząd regionu przed podjęciem uchwały o zawieszeniu działalności komisji zakładowej
zgodnie z procedurą określoną w § 56 Statutu zobowiązany jest skutecznie powiadomić
komisję zakładową o rozpoczęciu tej procedury, określić jej przyczynę oraz zobowiązać

komisję zakładową do usunięcia nieprawidłowości, określając jednocześnie termin
realizacji tego zobowiązania. Termin ten nie może być krótszy niż 14 dni od daty
powiadomienia, o którym mowa wyżej.
2. W przypadku nie zrealizowania zobowiązań o których mowa w ust. 1, zarząd regionu
informuje komisję zakładową o terminie posiedzenia, na którym zamierza rozpatrzyć
wniosek o zawieszeniu jej działalności i powołaniu zarządu komisarycznego.
3. Jednocześnie zarząd regionu informuje zakładową i regionalną komisję rewizyjną
o rozpoczęciu procedury o której mowa w ust. 1 oraz o powodach jej wdrożenia.
4. W punkcie obrad zarządu regionu poświęconemu wnioskowi o którym mowa w ust. 2,
mogą uczestniczyć przedstawiciele zainteresowanej komisji zakładowej, zakładowej
komisji rewizyjnej i regionalnej komisji rewizyjnej. Przedstawiciele ci mogą też stawiać
wnioski dotyczące tego punktu obrad, które muszą być rozpatrzone przez zarząd regionu.
§4
1. Zarząd regionu podejmuje decyzję o powołaniu zarządu komisarycznego zwykłą
większością głosów.
2. Zarząd regionu powołując zarząd komisaryczny zobowiązany jest określić jego skład
personalny oraz wskazać jego przewodniczącego.
3. Zarząd komisaryczny składa się co najmniej z trzech członków. Członkiem zarządu
komisarycznego może być wyłącznie członek Związku należący poprzez członkostwo
w podstawowej jednostce organizacyjnej do danego regionu.
4. Zarząd regionu informuje o powołaniu zarządu komisarycznego pracodawcę objętego
działalnością danej organizacji zakładowej oraz banki prowadzące jej rachunki.
§5
1. Zarząd regionu może ograniczyć zarządowi komisarycznemu zakres przekazanych mu
kompetencji, w szczególności dotyczących prowadzonej przez daną organizację
zakładową działalności gospodarczej.
2. Ograniczenia o których mowa w ust. 1 nie mogą ograniczać możliwości wypełniania
statutowych obowiązków przez zarząd komisaryczny wobec pracodawcy objętego
działalnością organizacji w której zarząd komisaryczny pełni czasowo funkcje władzy
wykonawczej.
§6
1. Komisja zakładowa, której działalność została zawieszona, zobowiązana jest do
przekazania protokolarnie zarządowi komisarycznemu pełnej dokumentacji, pieczątek
oraz nadzoru nad majątkiem organizacji zakładowej. Ponadto komisja zakładowa ma
obowiązek przekazać zarządowi komisarycznemu wykaz aktualnie prowadzonych spraw
wraz z informacją o stanie ich zaawansowania.
2. Na zarządzie komisarycznym spoczywa obowiązek określenia tzw. „bilansu otwarcia”
obejmującego stan finansów, stan działalności gospodarczej (jeśli jest prowadzona)
oraz wyszczególnienie wykroczeń przeciwko prawu związkowemu i powszechnemu.
§7
Zarząd regionu powołując zarząd komisaryczny zobowiązany jest powiadomić o tym
regionalną komisję rewizyjną, która przejmuje kontrolę nad działalnością zarządu
komisarycznego.
§8

1. Zarząd komisaryczny w swej działalności nie jest związany postanowieniami
zakładowego zebrania członków (delegatów).
2. Zastrzeżenie o którym mowa w ust. 1 nie ma zastosowania do decyzji zakładowego
zebrania członków (delegatów) podjętych zgodnie z postanowieniami § 10.
§9
1. Zarząd komisaryczny zwołuje zakładowe zebranie członków lub delegatów w terminie nie
dłuższym niż 3 miesiące od daty podjęcia uchwały przez zarząd regionu powołującej
zarząd komisaryczny. Zarząd regionu może jednorazowo przedłużyć okres
funkcjonowania zarządu komisarycznego o kolejne 3 miesiące.
2. Posiedzenie zakładowego zebrania członków lub delegatów, o którym mowa w ust. 1 jest
ważne, jeśli:
1) wzięła w nim udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowania,
2) byli obecni przedstawiciele zarządu komisarycznego,
3) o terminie zebrania była poinformowana regionalna komisja rewizyjna w taki sposób,
by ich przedstawiciele mogli wziąć udział w tymże posiedzeniu,
4) zebraniu przewodniczył członek zarządu komisarycznego.
3. W posiedzeniu, o którym mowa w ust. 1 i 2, członkowie zarządu komisarycznego
i regionalnej komisji rewizyjnej mają prawo formułowania wniosków i udziału w
dyskusji. Nie mają oni jednak prawa do głosu stanowiącego czyli udziału w głosowaniu.
Ograniczenie to nie dotyczy członków zarządu komisarycznego i regionalnej komisji
rewizyjnej będących członkami władzy stanowiącej tej organizacji zakładowej.
§ 10
1. Na posiedzeniu, o którym mowa w § 9, zarząd komisaryczny stawia wniosek o odwołanie
wszystkich członków komisji zakładowej (w tym przewodniczącego), której działalność
została zawieszona. Zarząd komisaryczny może postawić wniosek o odwołanie
wszystkich lub poszczególnych członków zakładowej komisji rewizyjnej.
2. Wnioski te są rozstrzygane w głosowaniu tajnym z zastosowaniem zasad wyborczych
obowiązujących w Związku. Jeśli jednym z powodów powołania zarządu komisarycznego
była utrata statutowych uprawnień przez komisję zakładową – np. z powodu nie
przeprowadzenia wyborów w obowiązującym terminie lub zdekompletowanie jej składu –
wówczas procedurę odwołania należy przeprowadzić wyłącznie wobec tych osób, które
nie utraciły prawa do członkostwa w komisji zakładowej, której działalność została
zawieszona.
3. W przypadku istniejących wakatów w składzie komisji zakładowej oraz zakładowej
komisji rewizyjnej przeprowadza się – po zakończeniu procedury, o której mowa ust. 2 –
wybory uzupełniające.
4. Skład komisji zakładowej oraz zakładowej komisji rewizyjnej stanowią członkowie tych
komisji nie odwołani zgodnie z procedurą o której mowa w ust.1 i 2 oraz członkowie
wybrani w wyborach uzupełniających.
5. Po skutecznym przeprowadzeniu procedur opisanych w tym paragrafie zarząd
komisaryczny kończy swoją działalność, przekazuje protokolarnie komisji zakładowej
dokumentację, pieczątki przejęte zgodnie z § 6 ust. 1 wraz z dokumentacją ze swojej
działalności oraz sporządza raport ze swojej działalności, który przekazuje zarządowi
regionu. Zarząd komisaryczny zobowiązany jest również do przekazania zarządu nad
majątkiem organizacji zakładowej.
Rozdział 3

Zawieszenie władz podstawowej jednostki organizacyjnej Związku
w trybie postanowień § 57 Statutu
§ 11
1. Jeżeli w ocenie zarządu regionu, działalność władz danej organizacji zakładowej stwarza
realne zagrożenie dla istotnych interesów Związku lub jego członków, np. naraża na straty
materialne, nosi znamiona przestępstwa lub zagraża bezpieczeństwu członków Związku,
zarząd regionu może zawiesić działalność danej komisji zakładowej oraz zakładowej
komisji rewizyjnej z pominięciem terminu o którym mowa w § 56 ust. 1 Statutu.
2. Procedury określone w rozdziale 2, z wyjątkiem postanowień zawartych w § 3 ust.1,
obowiązują również w przypadku podjęcia, przez zarząd regionu, decyzji o zawieszeniu
działalności władz organizacji zakładowej w trybie o którym mowa w ust. 1.
§ 12
1. Zarząd regionu podejmując decyzję o zawieszeniu władz organizacji zakładowej, w trybie
określonym w § 57 Statutu, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Komisję
Krajową. Powiadomienie musi zawierać uzasadnienie decyzji podjętej przez zarząd
regionu.
2. Komisja Krajowa lub upoważnione przez nią Prezydium Komisji Krajowej może
w terminie do 2 miesięcy uchylić decyzję zarządu regionu. Decyzja ta jest ostateczna.
Rozdział 4
Skreślenie organizacji z rejestru
§ 13
1. Jeśli po przeprowadzeniu procedur opisanych w § 10, działalność komisji zakładowej
w dalszym ciągu jest sprzeczna z prawem wewnątrzzwiązkowym, wówczas zarząd
regionu może podjąć decyzję o wyrejestrowaniu danej organizacji zakładowej.
2. Zarząd regionu może również wyrejestrować organizację zakładową z powodu nie
skutecznego – mimo wysiłków zarządu komisarycznego – zwołania posiedzenia
zakładowego zebrania członków lub delegatów albo nie przeprowadzenia procedury
opisanej w § 10.
3. Zarząd regionu zobowiązany jest powiadomić komisję zakładową oraz zakładową
komisję rewizyjną danej organizacji, a także regionalną komisję rewizyjną o terminie
posiedzenia, na którym zamierza rozpatrzyć wniosek o wyrejestrowanie tej organizacji
zakładowej z regionalnego rejestru podstawowych jednostek organizacyjnych Związku.
Przedstawiciele wymienionych wyżej władz uczestnicząc w posiedzeniu zarządu regionu,
na którym rozpatrywany jest wspomniany wniosek, mogą stawiać wnioski dotyczące tego
punktu obrad, które muszą być rozpatrzone przez zarząd regionu.
4. Od decyzji o skreśleniu regionalnego rejestru organizacji zakładowej przysługuje komisji
zakładowej prawo do odwołania się w terminie 14 dni od doręczenia tej decyzji przez
zarząd regionu. Odwołanie takie zarząd regionu musi rozpatrzyć w ciągu miesiąca od
chwili jej złożenia. Zarząd regionu może podtrzymać swoją decyzję większością co
najmniej 2/3 głosów.
5. Decyzja o skreśleniu organizacji zakładowej z regionalnego rejestru jest prawomocna po
podtrzymaniu decyzji przez zarząd regionu lub w przypadku nie złożenia przez komisję
zakładową odwołania w terminu określonym w ust. 3.
§ 14
Majątek wyrejestrowanej organizacji zakładowej przejmuje zarząd regionu.

§ 15
Wszelkie decyzje związane z zakończeniem (kontynuowaniem) zatrudnienia lub
oddelegowaniem do pracy w komisji zakładowej działaczy związkowych są podejmowane
przez zarząd komisaryczny niezależnie od sposobu podjęcia decyzji, na podstawie których
nastąpiły te zatrudnienia lub oddelegowania.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 16
1. Tracą moc uchwały KK nr 384/94 oraz 406/94.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Gdańsk, 14 grudnia 2004 r.

Komisja Krajowa
NSZZ „Solidarność”

