UCHWAŁA KK nr 16/06
ws. zakończenia istnienia jednostki organizacyjnej Związku, zmian zasięgu działania
regionów oraz zmiany miejsca rejestracji jednostek organizacyjnych Związku
zmieniona Uchwałą KK nr 16/13 z 20.06.2013 r. i Uchwałą KK nr 27/15 z 27.08.2015 r.
Tekst jednolity.
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” działając na podstawie § 61 ust. 2 w związku
z §§ 22 ust.4, 31 i 32 Statutu NSZZ „Solidarność” postanawia, co następuje.
§1
1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o Statucie, należy przez to rozumieć
obowiązujący Statut NSZZ „Solidarność”.
2. Wszystkie postanowienia niniejszej uchwały dotyczące organizacji zakładowych, odnoszą
się odpowiednio do organizacji międzyzakładowych, o których mowa w § 19 ust. 4, 5 i 8
Statutu.
3. Wszystkie postanowienia niniejszej uchwały dotyczące organizacji wydziałowych,
odnoszą się odpowiednio do innych niższych jednostek organizacyjnych Związku, o
których mowa w § 19 ust. 7 Statutu.
Rozdział I
Zakończenie istnienia jednostki organizacyjnej Związku
Ogólne zasady
§2
1. Z chwilą podjęcia uchwały, w sprawie wyrejestrowania danej jednostki organizacyjnej
Związku, przez władzę wykonawczą - która tą jednostkę organizacyjną zarejestrowała następuje zakończenie jej istnienia, z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust. 2.
2. Wyrejestrowanie danej jednostki organizacyjnej Związku, o którym mowa w ust. 1,
skutkuje:
- utratą prawa do używania nazwy i znaku NSZZ „Solidarność”;
- niemożnością występowania z roszczeniami finansowymi wobec Związku;
- utratą prawa do dysponowania majątkiem tej jednostki organizacyjnej
- wszczęciem procedury, o której mowa w § 32 ust. 2 Statutu.
Procedury § 32 ust. 2 Statutu nie wszczyna się, gdy wyrejestrowana jednostka
organizacyjna Związku nie ma żadnych zobowiązań wobec osób trzecich i przekazała
będący w jej dyspozycji majątek na rzecz, jednostki organizacyjnej Związku, która
dokonała jej wyrejestrowania.
3. Powody będące podstawą do wyrejestrowania danej jednostki organizacyjnej Związku
określa § 32 ust. 1 Statutu.
4. Nie może być powodem zakończenia istnienia danej jednostki organizacyjnej Związku
decyzja jej władz lub większości członków tej organizacji w sprawie wystąpienia ze
Związku. Wystąpienie ze Związku następuje wyłącznie na podstawie indywidualnych
decyzji jego członków.
Zakończenie istnienia regionu
§3
1.Uchwałę w sprawie wyrejestrowania regionu z Krajowego Rejestru Regionów podejmuje
Komisja Krajowa.

2. Podstawą podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1 może być:
1) wniosek o wyrejestrowanie regionu - z powodu połączenia z innym regionem
lub podziału regionu w celu przyłączenia się do innych regionów – przyjęty
uchwałą przez walne zebranie delegatów regionu, przy czym uchwała ta musi
uzyskać bezwzględną większość, tj. poparcie ponad połowy uprawnionych do
głosowania;
2) własna inicjatywa Komisji Krajowej na podstawie procedury przewidzianej
w § 56 ust. 4 i 5, § 58 Statutu oraz § 7 ust. 2 Uchwały nr 7 XIX KZD;
§4
1. Po wyrejestrowaniu regionu z Krajowego Rejestru Regionów na podstawie § 3 ust. 2
pkt 1, jednostki organizacyjne Związku, dotychczas działające na terenie tego regionu,
zostają wpisane do regionalnego rejestru jednostek organizacyjnych w regionie lub
regionach przejmujących teren działania dotychczasowego regionu.
2. Po wyrejestrowaniu regionu z Krajowego Rejestru Regionów na podstawie § 3 ust. 2
pkt 2, jednostki organizacyjne Związku, dotychczas działające na terenie tego regionu,
zostają wpisane do regionalnego rejestru jednostek organizacyjnych w regionie lub
regionach obejmujących swym działaniem teren województwa, na którym działają
poszczególne organizacje. Jeśli na terenie tego województwa działa więcej niż jeden
region, decyzję wskazującą region, w którym będą zarejestrowane jednostki organizacyjne
Związku z terenu wyrejestrowanego regionu podejmie Komisja Krajowa po
wcześniejszych konsultacjach z zainteresowanymi organizacjami.
Zakończenie istnienia branżowej i problemowej jednostki organizacyjnej
§5
1. Uchwałę w sprawie wyrejestrowania krajowego sekretariatu branżowego, Krajowego
Sekretariatu Emerytów i Rencistów, krajowej sekcji branżowej lub krajowej sekcji
problemowej zarejestrowanej przez Komisję Krajową podejmuje Komisja Krajowa.
Uprawnienie to Komisja Krajowa może scedować na swoje Prezydium.
2. Uchwałę w sprawie wyrejestrowania sekcji problemowej zarejestrowanej przez radę
krajowego sekretariatu branżowego lub radę sekcji branżowej podejmuje ta władza
wykonawcza, która daną krajową sekcję problemową zarejestrowała.
3. Uchwałę w sprawie wyrejestrowania regionalnego sekretariatu branżowego, regionalnej
sekcji branżowej oraz regionalnej sekcji problemowej zarejestrowanej przez zarząd
regionu podejmuje odpowiedni zarząd regionu.
§6
Podstawą podjęcia uchwały, o której mowa w § 5 może być:
1) wniosek o wyrejestrowanie branżowej lub problemowej jednostki
organizacyjnej Związku - z powodu połączenia z inną odpowiednią jednostką
organizacyjną – przyjęty uchwałą przez kongres lub walne zebranie delegatów
tej jednostki organizacyjnej, przy czym uchwała ta musi uzyskać bezwzględną
większość,
tj. poparcie ponad połowy uprawnionych do głosowania;
2) własna inicjatywa władzy, która zarejestrowała daną jednostkę organizacyjną,
na podstawie procedury przewidzianej w § 56 ust. 4 i 5, § 58 Statutu lub nie
spełniania przez daną jednostkę organizacyjną warunków jej funkcjonowania,
określonych
w odrębnych uchwałach KZD lub KK;

3) wniosek krajowego sekretariatu branżowego –na podstawie postanowień § 10
ust. 2 Uchwały nr 4 XIX KZD - o wyrejestrowanie krajowej sekcji branżowej,
która jest zrzeszona w tym sekretariacie.
§7
Po wyrejestrowaniu branżowej lub problemowej jednostki organizacyjnej Związku
z odpowiedniego rejestru – jednostki organizacje lub członkowie tworzący daną jednostkę,
z mocy prawa przestają być w niej zrzeszeni.
Zakończenie istnienia podstawowej jednostki organizacyjnej Związku lub należącej do
podstawowej jednostki - niższej jednostki organizacyjnej Związku
§8
1. Uchwałę w sprawie wyrejestrowania organizacji zakładowej podejmuje odpowiedni zarząd
regionu.
2. Podstawą podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1, o wyrejestrowaniu organizacji
zakładowej może być:
1) połączenie się z inną podstawową jednostką organizacyjną Związku. Zasady łączenia
się jednostek organizacyjnych Związku określa odrębna uchwała KK.
2) własna inicjatywa zarządu regionu na podstawie procedury przewidzianej
w § 56 ust. 4 i 5 Statutu lub nie spełniania przez daną jednostkę organizacyjną
warunków jej funkcjonowania, określonych w odrębnych uchwałach KZD lub KK.
§9
Po wyrejestrowaniu organizacji zakładowej z rejestru organizacji, prowadzonego przez zarząd
regionu, członek Związku może kontynuować członkostwo w innej, dowolnie wybranej,
organizacji, której władza wykonawcza podejmie uchwałę o wpisaniu go
w rejestr członków. Przystąpienie do innej organizacji zakładowej winno nastąpić
w terminie nie dłuższym, niż 3 miesiące od daty wyrejestrowania organizacji przez zarząd
regionu. Po upływie powyższego terminu członkostwo w Związku ustaje z mocy prawa.
§ 10
Decyzję w sprawie wyrejestrowania zakładowej organizacji koordynacyjnej podejmuje
– na podstawie regulacji określonych w odrębnej uchwale KK – Prezydium Komisji
Krajowej.
§ 11
1. Od decyzji Prezydium Komisji Krajowej o wykreśleniu zakładowej organizacji
koordynacyjnej z odpowiedniego rejestru, służy zainteresowanej zakładowej organizacji
koordynacyjnej prawo odwołania się do Komisji Krajowej w terminie 30 dni od daty
otrzymania decyzji Prezydium Komisji Krajowej.
2. Komisja Krajowa może uchylić lub utrzymać decyzję Prezydium Komisji Krajowej.
Postanowienie Komisji Krajowej jest ostateczne.
§ 12
1. Decyzję w sprawie wyrejestrowania organizacji wydziałowej, zakładowej oraz
międzyzakładowej będącej niższą jednostką organizacyjną zakładowej organizacji
koordynacyjnej podejmuje – na podstawie regulacji określonych w odrębnych uchwałach
KK – właściwy zarząd regionu.

2. Wyrejestrowanie organizacji wydziałowej nie powoduje zakończenia jej istnienia;
wygasają jedynie wzajemne zobowiązania pomiędzy danym zarządem regionu, a tą
organizacją.
Rozdział II
Zmiana zasięgu działania regionów na skutek zmiany miejsca rejestracji jednostek
organizacyjnych Związku
§ 13
1. Zmiana zasięgu działania regionu na skutek zmiany miejsca rejestracji organizacji
zakładowych wymaga akceptacji Komisji Krajowej i może nastąpić na wniosek organizacji
zakładowych lub właściwych zarządów regionów; po spełnieniu następujących warunków:
a) 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 miejsca
rejestracji swojej organizacji, tj. o wyrejestrowanie organizacji zakładowej
z regionalnego rejestru organizacji zakładowych, w dotychczasowym
właściwym miejscowo regionie i jednoczesne zarejestrowanie tej organizacji
w rejestrze organizacji zakładowych w regionie obejmującym swym działaniem
teren województwa, do którego dany powiat należy;
b) zasięg działania regionu po włączeniu terenu powiatu, o którym mowa w pkt a,
będzie obszarem spójnym;
c) do wniosku złożonego do Komisji Krajowej o zmianę granic regionu zostaną
dołączone:
- wykaz wszystkich organizacji zakładowych (z podaniem liczby członków
Związku w nich zrzeszonych) działających na terenie danego powiatu,
- odpowiednie uchwały władzy stanowiącej lub wykonawczej organizacji
zakładowych, o których mowa w pkt a.
2. Uchwała Komisji Krajowej o akceptacji wniosku o zmianę miejsca rejestracji organizacji
zakładowych lub jego odrzuceniu jest wiążąca dla zarządów regionów
i organizacji zakładowych.
Postanowienia końcowe
§ 14
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Tracą moc uchwały KK nr: 386/94, 390/94, 642/98 oraz 683/99.
Komisja Krajowa
NSZZ „Solidarność”
Gdańsk, 27 sierpnia 2017 r.
(-) Sekretarz
KK NSZZ „Solidarność”
Ewa Zydorek

