UCHWAŁA NR 15 XXVI KZD
ws. trybu zgłaszania i przyjmowania projektów uchwał zwyczajnej sesji Krajowego
Zjazdu Delegatów

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” działając na podstawie § 38 ust. 1 Statutu
NSZZ „Solidarność” postanawia, że:
§1
1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o Krajowym Zjeździe Delegatów, w skrócie KZD
lub Zjeździe, należy przez to rozumieć: Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność".
2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o Komisji Krajowej lub w skrócie KK, należy
przez to rozumieć: Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”,
§2
1. Komisja Krajowa uchwala termin rozpoczęcia zwyczajnej sesji Krajowego Zjazdu
Delegatów. Wyżej wymieniona uchwała musi być podjęta przez Komisję Krajową najpóźniej
8 miesięcy przed terminem rozpoczęcia obrad KZD.
2. Projekty uchwał na kolejną zwyczajną sesję Krajowego Zjazdu Delegatów mogą zgłaszać:
a) Komisja Krajowa,
b) Krajowa Komisja Rewizyjna
c) delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów,
d) zarząd regionu,
e) rada krajowego sekretariatu branżowego,
f) rada Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów,
g) rada krajowej sekcji branżowej,
Statutowe władze pozostałych jednostek organizacyjnych Związku mogą zgłaszać projekty
uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów za pośrednictwem władz wymienionych w pkt. b), c) i
d) lub grupy co najmniej pięciu delegatów na KZD.
3. Projekty uchwał, o których mowa w ust. 2 pkt. od b) do g) należy składać w formie
pisemnej do Komisji Krajowej w terminie nie krótszym niż dwanaście tygodni przed
rozpoczęciem obrad Krajowego Zjazdu Delegatów.
§3
1. Komisja Krajowa w terminie nie krótszym niż osiem tygodni przed rozpoczęciem
zwyczajnej sesji Krajowego Zjazdu Delegatów przesyła delegatom na KZD projekty uchwał,
spełniają warunki określone w § 2 ust. 2 i 3.
2. Delegaci na KZD mogą, nie później niż na cztery tygodnie przed rozpoczęciem obrad
Zjazdu, przekazać Komisji Krajowej uwagi, propozycje zmian lub uzupełnienia projektów
uchwał.
3. Komisja Krajowa przekazuje Komisji Uchwał i Wniosków KZD projekty uchwał,
o których mowa w ust. 1 wraz uwagami, propozycjami zmian lub uzupełnień przekazanych
KK zgodnie z postanowieniami ust. 2.
§4

1. Komisji Uchwał i Wniosków KZD przyjmuje, opracowuje i przedkłada pod obrady KZD
zgodnie z Regulaminem Zjazdu projekty uchwał spełniające warunki określone
w niniejszej uchwale.
2. Projekty uchwał wynikające z nagłej sytuacji, a których waga wymaga rozpatrzenia przez
Krajowy Zjazd Delegatów mogą być przedłożone pod obrady Zjazdu, jedynie wówczas, gdy
Komisja Uchwał i Wniosków oraz Prezydium Zjazdu stwierdzą, że nie mogły być zgłoszone
zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 3.
§5
1. Zasady zgłaszania projektów uchwał określone w niniejszej uchwale nie dotyczą prac
Komisji Programowej KZD nad uchwałą programową Krajowego Zjazdu Delegatów.
2. Projekt uchwały programowej KZD powinien być przesłany delegatom na KZD, przez
Komisję Programową - za pośrednictwem Komisji Krajowej - na sześć tygodni przed
posiedzeniem sesji Krajowego Zjazdu Delegatów.
3. Uwagi i propozycje zmian do projektu, delegaci mogą przekazać do Zjazdowej Komisji
Programowej, przed i w trakcie obrad Krajowego Zjazdu Delegatów.
§6
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Traci moc Uchwała nr 21 VI KZD

