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Sprawozdanie Regionalnej Komisji Rewizyjnej 
NSZZ SOLIDARNOŚĆ Regionu Środkowo-Wschodniego 

za okres sprawozdawczy: czerwiec’2018 – paździenik’2020  

Wprowadzenie-funkcjonowanie Komisji 

 Regionalna Komisja Rewizyjna NSZZ SOLIDARNOŚĆ Regionu Środkowo-Wschodniego wybrana 
na kadencję 2018-20231 przez XXXI WZD w dniu 15.05.2018 r. funkcjonowała w okresie do października 
2019 r. w składzie: 

1. Iwonna KOZŁOWSKA-CHOMIK – wiceprzewodnicząca, sekretarz, 
2. Renata SADOWSKA-KOSIACKA, 
3. Andrzej DOŁOMISIEWICZ, 
4. Wiesław GRZEGORCZYK - przewodniczący 
5. Ludwik KAWALEC - wiceprzewodniczący 
6. Marcin RYBICKI, 
7. Andrzej WYCZÓŁKOWSKI. 

 W związku z wyjazdem za granicę uniemożliwiającym czynny udział w pracach Komisji, kol. Renata 
Sadowska-Kosiacka po wcześniejszym telefonicznym powiadomieniu, w dniu 4.10.2019 r złożyła oficjalną 
rezygnację z członkostwa w Komisji Rewizyjnej. Na posiedzeniu zwyczajnym w dniu 18.11.2019 r. Komisja 
przyjęła do wiadomości złożoną rezygnację, dokonała zmiany przyporządkowania statutowych 
obowiązków członków i podjęła decyzję, iż nie będzie zabiegać o uzupełnienie jej składu pozostawiając to 
decyzji najbliższego WZDR. O swojej decyzji Komisja powiadomiła Zarząd Regionu i od listopada’2019 r 
funkcjonowała w 6-osobowym składzie. 

 Komisja realizowała obowiązki statutowe w oparciu o § 34 ust.5, § 44 Statutu NSZZ Solidarność, 
uchwałę Nr 2 XIX KZD w/s zasad funkcjonowania i zakresu kompetencji komisji rewizyjnych oraz zgodnie 
z przyjętym Regulaminem i Porozumieniem pomiędzy RKR i ZR określającym zasady funkcjonowania 
i tryb postępowania podczas realizacji statutowych czynności kontrolnych. Członkowie RKR realizowali 
czynności statutowe w Roboczych Zespołach Kontrolnych, sporządzali protokoły i przedstawiali je na 
posiedzeniach plenarnych RKR. W okresie sprawozdawczym, tj. czerwiec’2018-październik’2020 Komisja 
odbyła 21 posiedzeń zwyczajnych oraz jedno realizowane na podstawie Uchwały RKR z 5.06.2020 przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zespoły Robocze RKR we 
wskazanym okresie odbyły 7 sesji kontrolnych. Frekwencję członków na posiedzeniach RKR zestawiono 
w Tabeli 1. 

Tabela 1 Zestawienie nieobecności członków na posiedzeniach RKR 

 liczba nieobecności 

Iwonna KOZŁOWSKA-CHOMIK 4 

Andrzej DOŁOMISIEWICZ   0 

Wiesław GRZEGORCZYK 0 

Ludwik KAWALEC 5 

Marcin RYBICKI 3 

Andrzej WYCZÓŁKOWSKI 1 

  Wskazane nieobecności wynikały ze zbiegu terminów innych społecznych zobowiązań Członków 
Komisji bądź zwolnień lekarskich i były wcześniej zgłaszane bądź usprawiedliwione na najbliższym 
posiedzeniu RKR.  

 Niniejsze sprawozdanie obejmuje tylko wybrane obszary funkcjonowania Związku i nie jest pełne 
z uwagi na ograniczoną mobilność członków Komisji powodowaną zasadami bezpieczeństwa 
epidemicznego wprowadzonymi w związku z pandemią COVID-19.  

 

 
1 – dziewiąta kadencja władz i organów przedstawicielskich Związku, o których mowa w § 45 Statutu NSZZ 

„Solidarność” wybranych zgodnie z kalendarzem wyborczym, określonym w Uchwale KK nr 5/17 w/s 
kalendarza wyborczego na kadencję 2018-2022, zgodnie z § 36 Statutu NSZZ „Solidarność” trwa od 2018 do 
2023 roku. 
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Stan organizacyjny Regionu – ocena działań w zakresie Rozwoju Związku 

 W Regionie Środkowo-Wschodnim NSZZ SOLIDARNOŚĆ funkcjonuje 8 oddziałów pełniących 
funkcję pomocniczych jednostek Związku. W każdym z oddziałów powołano Radę i zgodnie z uchwałą ZR 
dot. funkcjonowania regionalnych struktur Związku powierzono im określone zadania w tym udzielono 
pełnomocnictw przewidzianych uchwałą. Rady koordynują i integrują działalność Związku w oddziałach. 
Na obszarze „przyporządkowanym” do Lublina nie powołano oddziału. Zgodnie z propozycją Prezydium 
ZR spotkania integrujące organizacje „lubelskie” są realizowane w zespołach skupiających jednostki 
o podobnych lub zbliżonych obszarach problemowych. 
 Wg danych Działu Organizacyjnego Regionalna Organizacja NSZZ SOLIDARNOŚĆ zrzesza 
20915 członków (w tym 1240 emerytów i 30 bezrobotnych) w 317 organizacjach związkowych (patrz 
Tabela 2, w której zamieszczono dane wg. Działu Organizacyjnego ZR). W okresie sprawozdawczym nie 
zmienił się znacząco udział niepracujących członków Związku. W poprzednich kadencjach odnotowano 
znaczny wzrost liczby emerytów i rencistów, co wiązało się z wejściem w życie nowych zasad nabywania 
uprawnień emerytalnych. Obok Lublina, do oddziałów o największej liczbie członków należą Puławy, 
Zamość i Kraśnik, w których funkcjonuje również największa liczba organizacji związkowych.  

Tabela 2 Stan organizacyjny Regionu (wg danych ZR z października’2020) 

 Liczba członków Liczba organizacji 

Oddział ogółem 
w tym: 

OM OO OP OZ Łącznie 
emeryci b-robotni 

Biłgoraj 512 19 3 1 0 1 9 11 

Hrubieszów 259 20 1 1 1 0 6 8 

Kraśnik 1721 103 1 10 1 0 22 33 

Lubartów 607 35 1 8 0 0 13 21 

Lublin 12646 788 14 29 16 8 105 158 

Puławy 2346 200 4 7 0 0 23 30 

Radzyń Podlaski 250 6 2 5 0 0 6 11 

Tomaszów Lubelski 377 16 4 2 0 2 7 11 

Zamość 2197 53 0 5 2 2 25 34 

Łącznie Region 20915 1240 30 68 20 13 216 317 

W Tabeli 3 dokonano porównania liczby członków Związku w Regionie wg stanu z końca kadencji 
2006/2010 r., 20102014 r., 2014/2018 r. oraz minionego okresu obecnej kadencji 2018/2023. Analiza 
porównawcza stanu Regionu w kolejnych kadencjach wskazuje, że po okresie monotonicznego spadku 
liczby członków, zjawisko to zostało co najmniej znacząco wyhamowane. W okresie kadencji 2010/2014 
liczba członków Związku w Regionie spadła aż o 2250, zaś w okresie kadencji 2014/2918 liczba członków 
spadła już tylko o niespełna 400 osób. Względnie duży spadek liczby członków odnotowany w okresie 
obecnej kadencji (674 członków) wynika z faktu, iż po uwagach Komisji Rewizyjnej w 2020 r. dokonano 
wykreślenia z rejestru szeregu „martwych” organizacji.  
Dane statystyczne z elektronicznego systemu rejestru organizacji wskazują na bardzo dużą dynamikę 
liczby członków. Tylko w okresie 2019 roku do Związku zapisało się ponad 2300 osób lecz jednocześnie 
- niestety - zrezygnowało z członkostwa blisko 2000 członków (co winno dać przyrost o ponad 300 
członków!). Podobne wyniki daje analiza minionego okresu obecnego roku; zapisało się blisko 1300 osób, 
zaś zrezygnowało około 1200, co winno spowodować dalszy przyrost liczby członków. Konfrontacja tych 
danych (spadek liczby członków wg danych ogólnych i wzrost uzwiązkowienia wg danych z systemu 
elektronicznego) prowadzi do następujących wniosków: 

• Nie może budzić wątpliwości aktywność na rzecz Rozwoju Związku, o czym świadczy liczba ponad 
3,7 tysięcy nowych członków Związku pozyskanych w okresie obecnej kadencji. Jest to zasługa 
wszystkich, którzy zarówno w Zarządzie Regionu, jak i w organizacjach związkowych czynią zabiegi 
na rzecz promocji Związku i wzrost uzwiązkowienia w swoim środowisku.  

• Statystyka systemu elektronicznego uwzględnia wyłącznie rezygnacje członków zgłoszone przez 
funkcjonujące organizacje i nie obejmuje rezygnacji („ubytków”) wynikających z „zaniechania” 
działalności i „samorozwiązania” organizacji. Aktualnie w rejestrze istnieje jeszcze szereg organizacji 
oznaczonych jako „nieaktywne”, w których nie dokonano wyboru władz (w tym podczas obu ostatnich 
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kadencji!) oraz, które nie prowadzą żadnej działalności związkowej, w tym nie realizują podstawowego 
obowiązku ochrony i pomocy członkom Związku.  

• Wskazany spadek liczby członków w znacznym stopniu wynika z wykreślenia z rejestru „nieaktywnych” 
organizacji. Jeśli w elektronicznym systemie będą aktualizowane dane przez wszystkie organizacje 
funkcjonujące w Regionie i statystyczna obróbka danych będzie uwzględniała również jednostki 
wykreślane z rejestru (Komisja uważa, że obowiązek noweli danych spoczywa wówczas na obsłudze 
systemu w ZR), to będziemy mieli bieżący, nie budzący wątpliwości stan Regionu.  

 W okresie kolejnych kadencji i okresie obecnej kadencji zwiększenie liczby członków odnotowano 
tylko w Oddziałach Biłgoraj i Lubartów. W większości oddziałów odnotowano spadek liczby członków. 
Szczególnie niepokoi sytuacja w Kraśniku, gdzie obserwuje się ciągły i bardzo znaczący spadek liczby 
członków. W okresie od 2010r. do października’2020 liczba członków w tym oddziale zmniejszyła się 
o 526, co stanowi ponad 30% obecnego stanu Oddziału. Nie najlepiej sytuacja przedstawia się również 
w Oddziale Tomaszów Lubelski, gdzie w okresie 2010-2020 r. liczba członków zmniejszyła się o 157 (co 
stanowi ponad 41% obecnego stanu Oddziału).  

Tabela 3  Porównanie liczby członków „S” w Regionie w kadencjach 2010/14, 2014/18 
 i obecnej kadencji. 

 Liczba członków 
Zmiana liczby członków 

w okresie kadencji 

 2010K 2014K 2018K 202010 Δ2010/14 Δ2014/18 Δ2018/20 

Biłgoraj 417 421 448 512 +4 +27 +64 +14,3% 

Hrubieszów 290 295 277 259 +5 -18 -18 -6,5% 

Kraśnik 2247 2149 2031 1721 -98 -118 -310 -15,3% 

Lubartów 591 552 605 607 -39 +53 +2 +0,3% 

Lublin 14927 13418 12858 12646 -1509 -560 -212 -1,6% 

Puławy 2808 2410 2397 2346 -398 -13 -51 -2,1% 

Radzyń Podlaski 322 248 225 250 -74 -23 +25 +11,1% 

Tomaszów Lubelski 534 421 445 377 -113 +24 -68 -15,3% 

Zamość 2099 2071 2303 2197 -28 +232 -106 -4,6% 

Łącznie Region 24235 21985 21589 20915 -2250 -396 -674 -3,1% 
K- wg stanu na koniec kadencji 
‘10- wg stanu na październik’2020 

Tabela 4 . Porównanie liczby jednostek organizacyjnych Związku pozostających w rejestrze ZR 
w kadencjach 2010/14, 2014/18 i obecnej kadencji 

 

Liczba organizacji 
Zmiana liczby organizacji 

w okresie kadencji 

2010K 2014K 2018K 20209  Δ2010/14 Δ2014/18 Δ2018/20 

Biłgoraj 14 14 11 11 0 -3 0 0,0% 

Hrubieszów 14 10 9 8 -4 -1 -1 -11,1% 

Kraśnik 31 32 30 33 +1 -2 +3 10,0% 

Lubartów 19 19 20 21 0 +1 +1 5,0% 

Lublin 231 209 181 158 -22 -28 -23 -12,7% 

Puławy 46 40 34 30 -6 -6 -4 -11,8% 

Radzyń Podlaski 16 13 11 11 -3 -2 0 0,0% 

Tomaszów Lubelski 15 13 14 11 -2 +1 -3 -21,4% 

Zamość 38 34 34 34 -4 0 0 0,0% 

Łącznie Region 424 384 344 317 -40 -40 -27 -7,8% 
K- wg stanu na koniec kadencji 
‘9- wg stanu na październik’2020 
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Po obserwowanym w poprzednich kadencjach spadku liczny członków w Oddziale Radzyń 
Podlaski, w okresie obecnej kadencji nastąpił znaczący wzrost liczby członków w tym oddziale.  

Skuteczność działań w zakresie Rozwoju Związku w Regionie można również ocenić na podstawie 
dynamiki zmian liczby organizacji funkcjonujących w Regionie. Od kilku kadencji obserwowano 
niepokojące zjawisko monotonicznego spadku liczby organizacji związkowych w naszym Regionie (patrz 
Tabela 4). Na przełomie kadencji 2014/2018-2018/2023 w Regionie Środkowo-Wschodnim funkcjonowały 
344 organizacje, tj. mniej o 40 w stosunku do liczby organizacji początku okresu ubiegłej kadencji 
(2914/2018) i o 80 mniej w stosunku do liczby jednostek organizacyjnych Związku zarejestrowanych na 
początku kadencji 2010/2014. Znaczące zmniejszenie liczby jednostek organizacyjnych Związku 
w okresie ubiegłych kadencji było związane zarówno z porządkowaniem Rejestru Organizacji w ZR, jak 
i wykreślaniem z rejestru organizacji funkcjonujących zakładach, które upadły, uległy scaleniu bądź 
przekształceniu w inne jednostki gospodarcze. W okresie obecnej kadencji tych ostatnich przypadków nie 
odnotowywano, zaś obserwowany dalej spadek organizacji (o 27 jednostek) związany jest wyłączanie 
z „zamieraniem” funkcjonowania organizacji w niektórych zakładach lub dalszym etapem porządkowania 
Rejestru Zarządu Regionu. Wg opinii Komisji, w rejestrze dalej są obecne organizacje, które nie wykazują 
żadnej aktywności, nie dokonały wyborów statutowych władz, oraz całkowicie zaniechały realizacji 
statutowych obowiązków wobec członków Związku. Do takich organizacji można zaliczyć szereg 
jednostek z Lublina (np. organizacje o numerach: 299, 340, 347, 356, 375) ale także z innych oddziałów 
(np. 3078, 9487).  

W okresie sprawozdawczym (tj. w okresie kwiecień’2018-październik’2020) zarejestrowano szereg 
nowych organizacji (w tym w Lublinie), co jest ewidentnym sukcesem działań na rzecz Rozwoju Związku,  
ale jednocześnie wobec dużej liczby wykreśleń organizacji z Rejestru ZR, aż w 4 oddziałach odnotowano 
w sumie zmniejszenie liczby organizacji. Wzrost liczby jednostek organizacyjnych w okresie obecnej 
kadencji odnotowano tylko w Kraśniku i Lubartowie.  

Pomimo ujemnego wyniku statystyki stanu Związku w Naszym Regionie (co dotyczy zarówno 
liczby członków, jak i organizacji związkowych), biorąc pod uwagę obserwowane niekorzystne „trendy” 
krajowe w przedmiocie sprawy, Komisja pozytywnie ocenia działania na rzecz Rozwoju Związku i z pewną 
nadzieją oczekuje dalszych, finalnie korzystniejszych efektów tej pracy. Wskazana statystyka z całą 
pewnością byłaby o wiele bardziej niekorzystna dla Regionu, gdyby nie było działań Rozwoju Związku. 
Działalność w tym zakresie, polegające m.in. na szkoleniu, świadczeniu pomocy i współdziałaniu 
w promocji i pozyskiwaniu nowych członków w funkcjonujących organizacjach związkowych, oraz 
prowadzeniu monitoringu i inicjacji działań w „nieuzwiązkowionych” zakładach pracy jest bardzo 
przydatna.   

Funkcjonowanie Zarządu Regionu 

 W okresie sprawozdawczym Zarząd Regionu odbył 27 posiedzeń, w tym dwa realizowane przy 
pomocy środków porozumiewania na odległość. Komisja Rewizyjna nie znalazła podstaw do zgłaszania 
uwag do trybu podejmowania decyzji. Nie stwierdzono niezgodności bądź kolizji podejmowanych uchwał 
z prawem związkowym, ogólnie obowiązującym prawem i interesem Związku. W posiedzeniach ZR 
uczestniczył Przewodniczący RKR, wnosząc uwagi i przedstawiając stanowiska oraz opinie Komisji 
Rewizyjnej. 
 Z uwagi na ograniczoną mobilność, Komisja nie dokonała kontroli frekwencji i nie może dokonać 
oceny aktywności członów podczas posiedzeń ZR w obecnej kadencji. Należy przypomnieć, iż w ubiegłej 
kadencji odnotowano dużą absencję członków na posiedzeniach Zarządu Regionu, przy czym 
w znacznym stopniu były to nieobecności nieusprawiedliwione. Frekwencja członków na posiedzeniach 
ZR w obecnej kadencji i ich zaangażowanie w pracy na rzecz Regionu jest – według opinii Komisji - daleka 
od oczekiwań. 

Działalność finansowa Zarządu Regionu 

 W dniu 15.04.2019 r. Zarząd Regionu przyjął uchwałę w/s zatwierdzenia wykonania budżetu za 
2018 rok. Wpływy i wydatki osiągnęły poziom odpowiednio 101.7% oraz 101,5% w stosunku do planu. 
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 15.04.2019 r. przyjęła do wiadomości sprawozdanie finansowe 
oraz uchwałę Zarządu Regionu w/s wykonania budżetu za 2018 rok lecz zwróciła uwagę na brak wydatków 
z Funduszu szykanowanych za działalność związkową oraz na znaczny wzrost wydatków na organizację 
imprez okolicznościowych. Należy nadto podkreślić, iż bilans i rachunek wyników zamknięto wynikiem 
ujemnym. Zaniepokojona tymi faktami Komisja zwróciła się o wyjaśnienie źródła deficytu. Skarbnik ZR 
wyjaśnił, że brak wydatków z Funduszu dla szykanowanych wynikał z braku odpowiednich wniosków, zaś 
wzrost wydatków na imprezy był wynikiem zmiany prawa (przepisów wykonawczych) i konieczności 
odprowadzenia dodatkowego podatku VAT za czynności towarzyszące organizacji imprez związkowych.  

 W dniu 27.05.2020 r. Zarząd Regionu przyjął uchwałę w/s zatwierdzenia wykonania budżetu za 
2019r.; wpływy osiągnęły wówczas poziom 101,6% w stosunku do planu, zaś wydatki - 99,4%. Rachunek 
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zysków i strat za okres 2019 r. roku zamknięto nadwyżką w wysokości ponad 600 tys.zł. Komisja 
Rewizyjna nie znalazła podstaw do podważenia przedłożonego bilansu i przyjęła go do wiadomości, 
chociaż zwróciła uwagę na większe w stosunku do planu wydatki w Oddziale Zamość.  

 W dniu 9.11.2020 r. Komisja Budżetowa oraz Prezydium ZR, wykorzystując metodę zdalnego 
porozumiewania (telekonferencji) przyjęły stanowisko o wykonaniu budżetu za 3 kwartały bieżącego roku. 
Wpływy osiągnęły poziom ponad 87% zaś wydatki 77% w stosunku do planu. Uwzględniając osiągnięte 
wyniki, zaproponowano również nowelizację budżetu powiększając planowane wpływy o blisko 10% 
i wydatki o 9,5% w stosunku do pierwotnie przyjętego planu budżetu. Odpowiednio powiększono 
w ten sposób rezerwę budżetową. Nowela budżetu przewiduje wzrost wydatków na fundusze celowe 
(przede wszystkim na szkolenia i rozwój związku) i na działalność statutową, w tym bezpośrednie koszty 
funkcjonowania oddziałów (obejmujące m.in. czynsze, płace, łączność, energię). Podjęcie uchwały w/s 
budżetu przewidziano jest na najbliższym posiedzeniu Zarządu Regionu w miesiącu listopadzie. 
 Najistotniejszym źródłem wpływów ZR są składki statutowe. Znaczący udział w pozycji wpływów 
i realizacji zadań statutowych mają również wpływy z tytułu wynajmu lokali. Obok wymienionych środków, 
źródłem wpływów nadto były przychody pozyskane z KK na wsparcie zadań statutowych. Nie odnotowano 
źródeł wpływów, jak i sposobów wydatkowania niezgodnych ze Statutem i Uchwałą Finansową „S”. 
Strukturę wpływów zestawiono w Tabeli 5. 
  W grupie kosztów funkcjonowania Związku, obok składek odprowadzanych zgodnie z Uchwałą 
Finansową (składki na KK, Krajowy oraz Regionalny Fundusz Strajkowy), w Tabeli 5 wskazano środki 
przeznaczone na zespół wydatków celowych (informacja, dokumentacja, archiwum, rozwój, promocja 
związku, szkolenia, Biuro Prawno-Ekonomiczne, zebrania, w tym WZD, struktury branżowe), Fundusze 
Specjalne, remonty oraz ogół kosztów realizacji zadań statutowych, w tym koszty bezpośrednie 
funkcjonowania oddziałów. 

Tabela 5. Struktura wpływów  i wydatków [%] Zarządu Regionu w latach 2014-2020 

  2014 2016 2018 2019 20209 

w
p

ły
w

y
 składki członkowskie 65,8 69,0 66,2 69,0 58,8 

wynajem pomieszczeń 16,4 20,5 17,4 19,1 15,1 

inne wpływy 17,8 10,5 16,4 11,9 26,1 

w
y
d

a
tk

i 

odprowadzenie składek statutowych 28,9 26,2 25,0 26,5 25,1 

fundusze celowe (w tym szkolenia) 27,2 28,7 28,1 24,0 32,1 

fundusze  specjalne 1,0 2,5 1,6 1,4 0,6 

remonty 1,4 1,8 0,4 0,0 0,0 

koszty realizacji zadań statutowych 41,5 40,8 44,9 48,1 42,2 

w tym k. bezpośrednie oddziałów 11,2 11,3 11,9 13,0 12,1 

‘9- za okres styczeń-wrzesień 

 Regionalną strukturę bezpośrednich kosztów funkcjonowania oddziałów w kolejnych latach 
kadencji, obejmujących: płace, czynsze, opłaty stałe: energia, łączność i inne zestawiono w Tabeli 6. 
Wartości zestawione w kolumnach 4 - 6 wskazują procentowy udział kosztów danego oddziału w kosztach 
finalnych poniesionych przez wszystkie oddziały. W Tabeli 6 ujęto również dane dotyczące umownego 
wskaźnika kosztów w 2020 roku i z drugiej strony - udziału oddziału we wpływach ze składek związkowych 
(odpowiednio kolumny 7 i 8). Wskaźnik kosztów poniesionych w 2020 r. przez dany oddział określa 
wydatkowane środki (płace, czynsze, opłaty stałe) w przeliczeniu na jednego członka Związku 
i wyrażony jest w jednostkach umownych.  
Wnioski wynikające z zestawionych danych a w szczególności z konfrontacji wskaźnika kosztów 
i wpływów z oddziałów Komisja pozostawia członkom Zarządu Regionu. Komisja pragnie jednakże zwrócić 
uwagę, iż wartości zestawione w Tabeli 6 należy traktować z odpowiednim zrozumieniem, bowiem 
rzeczywiste koszty i wpływy związane z siedzibą oddziału są determinowane majątkiem trwałym Związku 
w oddziale.  
 Znaczący udział we wskazanych kosztach mają środki przeznaczone na płace. Względnie wysokie 
koszty generuje Oddział Lubartów, na co wskazuje również wartość wskaźnika kosztów w tym oddziale. 
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Tabela 6 Porównane regionalnej struktury bezpośrednich kosztów funkcjonowania oddziałów 

oraz wskaźniki kosztów i udziału we wpływach 

 struktura kosztów [%] wsk. 
kosztów 
w 2020r 

udział we 
wpływach ze 

składek w 
2020r [%] 

 2018 2019 20209 

1 4 5 6 7 8 

Biłgoraj 3,85 0,95 3,86 1,6 4,95 

Hrubieszów 4,00 3,65 4,13 3,3 3,48 

Kraśnik 21,02 21,88 22,25 2,7 20,47 

Lubartów 15,11 15,00 18,44 6,4 7,24 

Puławy 22,07 20,08 20,63 1,8 29,31 

Radzyń Podlaski 3,92 3,57 1,75 1,5 3,65 

Tomaszów Lub. 3,77 1,56 1,39 0,8 4,86 

Zamość 26,27 33,32 27,55 2,6 26,03 

 

 Działalność finansowa Zarządu Regionu była prowadzona zgodnie ze Statutem i uchwałami NSZZ 
SOLIDARNOŚĆ oraz poszanowaniem powszechnie obowiązującego prawa. Podstawą polityki finansowej 
i decyzji w odpowiednich okresach funkcjonowania był budżet uchwalony (i kilkakrotnie nowelizowany) 
przez ZR.  

Realizacja uchwał (WZDR oraz KZD i KK) 

Podczas XXXI WZD Regionu, obok uchwały programowej, podjęto 5 innych uchwał. Uchwała 
Programowa definiowała najważniejsze zadania Związku (działania na rzecz wzrostu wynagrodzeń 
i poziomu życia, poprawy bezpieczeństwa pracy, ochrony istniejących i tworzenie nowych miejsc pracy). 
Zadania te mogły być realizowane m.in. dzięki aktywności funkcyjnych działaczy Związku pobudzonej 
cyklem realizowanych szkoleń związkowych o których będzie mowa w dalszej części tekstu (Szkolenia). 
Z uwagi na fakt, iż Lubelszczyzna to jeden z najsłabiej rozwiniętych gospodarczo regionów Polski 
i o najniższym dochodzie na jednego mieszkańca, WZD wezwał w uchwale programowej Rząd RP do 
bezzwłocznego opracowania i wdrożenia w życie programu rozwoju dla Województwa Lubelskiego. Dzięki 
staraniom Prezydium ZR opracowano spójny program, który został przyjęty przez ZR i parlamentarzystów 
naszego województwa i znalazł właściwe miejsce w decyzjach WRDS naszego Województwa. Program 
wraz z wnioskiem o ustanowienie Pełnomocnika RM ds. Rozwoju Województwa Lubelskiego został 
przesłany na adres Premiera RP. 

Przyjęte uchwały miały charakter formalno-organizacyjny i dotyczyły tur głosowania (uchwała nr 
1), składu regionalnych organów władzy wykonawczej i kontrolnej (ZR - uchwała nr 2; Prezydium ZR – 
uchwała nr 3; RKR – uchwała nr 4) oraz udzielenia absolutorium (uchwała nr 5). Uchwała nr 4 określała 
7-osobowy skład Komisji Rewizyjnej, co przy rezygnacji jednego członka Komisji i braku wyboru 
rezerwowych członków stało się przyczyną kolizji z treścią uchwały. 

WZD przyjął ponadto 5 stanowisk (w/s sytuacji w ZA Puławy, oświaty, minimalnego wynagrodzenia 
w służbie zdrowia, polityki płacowej w strefie budżetowej oraz rozwoju gospodarczego Województwa 
Lubelskiego) oraz apele do Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, Ministra Oświaty i w 100-lecie 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Materiały zostały opracowane i przesłane zgodnie ze 
wskazanymi adresami. 
 Komisja Rewizyjna poddała również szczegółowej analizie uchwały KZD i KK w zakresie 
obowiązku ich realizacji przez ZR i nie stwierdziła przypadków łamania tych uchwał przez Zarząd Regionu 
oraz Prezydium ZR. Jak wskazano w tekście, odnotowano natomiast wiele przypadków braku realizacji 
uchwały 5 XIX KZD i nr 14/10 KK oraz uchwał ZR przez organizacje związkowe w Regionie. 

Szkolenia  

 W okresie kadencji do września 2020 r. Dział Szkoleń ZR zrealizował łącznie 40 sesji szkoleń 
obejmujących 9 różnych obszarów tematycznych, w których uczestniczyło łącznie 821 słuchaczy. 
Szkolenia objęły m.in. obszary wskazywane podczas WZD Regionu jako konieczne i priorytetowe, 
umożliwiające członkom Związku nabycie wiedzy i umiejętności rozwiązywania podstawowych problemów 
w prowadzeniu działalności związkowej:  
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• Szkolenia podstawowe dla działaczy związkowych – kierowane do funkcyjnych władzy wykonawczej 
i kontrolnej, obejmujące podstawową wiedzę z zakresu organizacji pracy organów władzy związkowej, 
działalności finansowej oraz uprawnień i obowiązków organizacji.  

• Szkolenie podstawowe z rozwoju związku – obejmujące szeroki wachlarz zagadnień determinujących 
skuteczność działań rozwojowych, wskazanie barier uniemożliwiających rozwój Związku i sposobów 
ich pokonania oraz strategię rozwoju Związku w zakładzie pracy. 

• Szkolenie dla nowo powstałych organizacji związkowych – obejmujące zasób wiedzy niezbędnej do 
organizacji jednostki związkowej w zakładzie pracy, jej legalizacji i wypełniania pierwszych 
obowiązków. 

• Prawo związkowe – szkolenie mające na celu zapoznanie uczestników z aktualnym stanem prawnym 
w tym dotyczącym ochrony związkowej pracownika. 

• Społeczny Inspektor Pracy – szkolenia realizowane w ramach 2 bloków tematycznych: A. przepisy 
w zakresie prawa pracy oraz B. przygotowanie pracowników do pracy. 

• Podstawy negocjacji – szkolenia, których celem było zapoznanie uczestników ze sposobami 
identyfikowania konfliktów, ich rozwiązywaniem, techniką negocjacji i tworzeniem zespołu 
negocjacyjnego. 

• Mobbing w miejscu pracy - przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy. 

• Wizerunek działacza związkowego 

• Szkolenie z RODO  
 Szkolenia realizowano zarówno w siedzibie ZR, jak i w oddziałach. Prowadzili je specjaliści w danej 
dziedzinie: inspektorzy PIP, prawnicy, psychologowie oraz pracownicy ZR i doświadczeni działacze 
związkowi. Największym zainteresowaniem cieszył się blok dotyczący Prawa związkowego, w którym 
podczas 11 sesji uczestniczyło 245 słuchaczy. W 6 sesjach szkoleń kierowanych do funkcyjnych działaczy 
związkowych uczestniczyło 75 słuchaczy, co – zdaniem RKR – nie jest wynikiem satysfakcjonującym 
zważywszy, iż stanowi to zaledwie ułamek nowo wybranych funkcyjnych działaczy Związku. 

Realizacja obowiązków przez organizacje związkowe 

 Obok statutowego obowiązku ochrony godności, praw i interesów pracowniczych, na organizacjach 
związkowych spoczywa szereg dalszych obowiązków do których w szczególności należą: obowiązki 
ustawowe (m.in. prowadzenia ewidencji rachunkowej i składania zeznań do urzędu skarbowego, 
przedstawiania pracodawcy kwartalnej informacji o liczbie członków + kopia do ZR), obowiązki finansowe 
(m.in. naliczenie składek, pokrycie kosztów działalności statutowej, w tym wspomaganie członków 
Związku), obowiązki statystyczne (m.in. obowiązek przesyłania ankiet do ZR) a obecnie również 
aktualizacja swoich danych w systemie elektronicznym (o czym będzie mowa w rozdziale Elektroniczny 
system rejestru organizacji). W okresie obecnej kadencji Komisja odnotowała poprawę w zakresie 
realizacji wymienionych obowiązków przez organizacje związkowe lecz - zdaniem RKR – aktualnego 
stanu nie można jeszcze uznać za zadowalający.  

 Uznając, iż funkcjonowanie organizacji związkowej bez numeru identyfikacji podatkowej (NIP),  
w tym prowadzenie działalności finansowej oraz brak złożenia sprawozdania do Urzędu Skarbowego na 
zakończenie każdego roku obrotowego jest bardzo poważnym złamaniem nie tylko prawa związkowego, 
ale także powszechnie obowiązującego prawa w RP, w obecnej kadencji Komisja Rewizyjna dalej 
monitorowała i kontynuowała czynności zmierzające do eliminacji takich przypadków.  

 Wg. stanu z początku kadencji 2014/2018 w Naszym Regionie było jeszcze ponad 90 organizacji, 
które nie dopełniły obowiązku ustawowego i nie nabyły numerów REGON i NIP. Po zespole czynności 
statutowych podjętych przez RKR i Prezydium ZR na początku obecnej kadencji 2018/2023 pozostało 
jeszcze 29 takich organizacji. Podczas obecnej kadencji Komisja w porozumieniu z Prezydium ZR 
(v-przew. M. Wątorskim) kontynuowała podjęte działania w przedmiocie sprawy. W styczniu 2019 r. 
Komisja ponownie rozpoznała stan realizacji obowiązków ustawowych przez organizacje i z niepokojem 
odnotowała że w dalszym ciągu wiele jednostek w Naszym Regionie (24 organizacje) nie tylko nie posiada 
jeszcze numerów NIP i REGON, ale także nie wszczęło żadnych czynności proceduralnych mających na 
celu pozyskanie tych numerów. Komisja zwróciła się do Przewodniczących Rad Oddziałów o pilne 
rozpoznanie problemu i pobudzenie organizacji, które nie posiadają numerów NIP i REGON do 
niezwłocznego wszczęcia procedury ich uzyskania. Podobne czynności podjęło również prezydium ZR. 
Odnotowano dalszą poprawę w przedmiocie sprawy. W Tabeli 7 zestawiono liczbę organizacji, które wg 
stanu na wrzesień’2020 nie posiadają jeszcze numerów NIP i REGON oraz porównano z danymi 
z początku obecnej kadencji. 
 Należy zaznaczyć, iż ze wskazanej grupy 16 organizacji, które nie mają jeszcze numerów NIP 
5 jednostek związkowych podjęło już z Zarządu Regionu wymagane dokumenty i wszczęło proceduję 
uzyskania numerów NIP i REGON (4 z Lublina i jedna z Lubartowa). Z satysfakcją Komisja odnotowała, 
że w czterech oddziałach (Biłgoraj, Puławy, Radzyń Podlaski, Tomaszów Lubelski) wszystkie organizacje 
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mają już numery NIP i funkcjonują zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niestety – w Regionie mamy 
również przypadki i takich organizacji, w których nie tylko nie prowadzi się działalności finansowej zgodnie 
z przepisami ale nawet środki związkowe gromadzi się na koncie OSOBISTYM działaczy funkcyjnych!. 

Tabela  7. Zestawienie liczby organizacji, które nie mają numerów REGON i/lub NIP 

 wrzesień’2018 wrzesień’2020 

 
ilość 

organizacji 
udział 

% 
ilość 

organizacji 
udział 

% 

Biłgoraj 0 0,0 0 0,0 

Hrubieszów 3 27,3 2 25,0 

Kraśnik 2 6,7 1 3,0 

Lubartów 0 0,0 1 4,8 

Lublin 15 8,2 10 6,3 

Puławy 2 5,9 0 0,0 

Radzyń Podlaski 3 27,3 0 0,0 

Tomaszów Lubelski 0 0,0 0 0,0 

Zamość 4 11,4 2 5,9 

Łącznie Region 29 8,4 16 5,0 

 Nie najlepiej Komisja ocenia również aktualny stan składania do ZR ankiet i kopii kwartalnej 
informacji przesyłanej do pracodawcy. Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż podobnie może przedstawiać 
się statystyka dotycząca ustawowego obowiązku składania informacji do pracodawcy.  

Elektroniczny system rejestru organizacji 

Regionalna Komisja Rewizyjna monitorowała zarówno etap tworzenia i wprowadzania systemu 
elektronicznego, jak i jego funkcjonowanie. Komisja dostrzega korzyści wynikające ze stworzenia takiej 
bazy i wysoko ocenia inicjatywę wprowadzenia systemu w Naszym Regionie. Zdaniem Komisji staliśmy 
się – jako Region – inicjatorami współczesnego systemu zarządzania i funkcjonowania Związku. Istniejąca 
baza daje najszybszą i najtańszą możliwość przekazywania, przetwarzania i archiwizowania informacji 
a także analizy pozyskanych danych i bieżącej, niezwłocznej reakcji. To jakie korzyści przyniesie 
funkcjonowanie systemu zależy zarówno od Zarządu Regionu, jak i organizacji.  

W związku z pytaniami kierowanymi pod adresem RKR, biorąc pod uwagę obowiązujące prawo 
związkowe (Statut NSZZ „S”), uchwały KK (uchwała KK 14/10 w/s aktualizacji danych o stanie Związku, 
uchwała KK 8/05 w/s zasad tworzenia i rejestracji organizacji oraz uchwała KK 6/20 w/s uchwały 
23/XXXI/2019 Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego) i opinię Działu Pranego ZR oraz uwzględniając 
obszar treści i zasób danych wprowadzanych do systemu, Komisja na posiedzeniu w dniu 26.06.2020r 
wyraziła stanowisko, iż Zarząd Regionu (i Prezydium) postępował w zgodzie z obowiązującym stanem 
prawnym zarówno podczas czynności wprowadzania elektronicznego systemu rejestru organizacji, jak 
i w okresie jego funkcjonowania. Komisja stwierdza zaś łamanie prawa przez jednostki organizacyjne, 
które nie dokonują aktualizacji swoich danych w systemie zgodnie z obowiązującą uchwałą ZR. 

Komisja kilkakrotnie dokonywała kontroli wprowadzania danych do systemu, w tym dotrzymywania 
terminów, o których mowa w uchwale ZR 23/XXXI/19 (§6 ust.1; każda organizacja związkowa 
zarejestrowana w rejestrze regionalnym ma obowiązek dokonywania do 20 dnia każdego miesiąca 
comiesięcznej aktualizacji danych). W Tabeli 8 zestawiono liczbę organizacji, które do września’2020 
wprowadziły swoje dane do elektronicznego systemu w terminie przewidzianym uchwałą ZR (Termin), 
dokonały tej czynności z jedno- lub dwu miesięcznym opóźnieniem  (1-2) lub z większą zwłoką (3+) i które 
zupełnie jeszcze nie wprowadziły swoich danych do rejestru (brak w rejestrze). Kontrolę przeprowadzono 
w dniu 21 października 2020r (nazajutrz po terminie przewidzianym na wprowadzenie danych za miesiąc 
wrzesień), aby pozyskane dane mogły być podstawą rzeczywistej oceny realizacji uchwały ZR 
23/XXXI/19.  

Wcześniej Komisja dokonała analizy obejmującej okres styczeń-październik’2019 na podstawie 
danych zebranych w dniu 25.11.2019 r. Analiza ta wskazała, że ogółem 81,7% organizacji wykonało 
czynność dobrowolnego wprowadzenia danych przed podjęciem uchwały lub uczyniło ten obowiązek już 
w okresie kilkunastu dni funkcjonowania uchwały ZR 23/XXXI/19 (tj. do 25.11.2019 r). 
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Tabela 8  Liczba organizacji, które wprowadzają dane do elektronicznego systemu w terminie 
przewidzianym uchwałą ZR (Termin), z opóźnieniem jedno- i dwu miesięcznym (1-2) lub większym (3+) 

i które do września’2020 zupełnie nie wprowadziły swoich danych (brak w rejestrze) 

 Termin 1-2 3+ brak w rejestrze 

 liczba % liczba % liczba % liczba % 

Biłgoraj 4 36,3 2 18,2 3 27,3 2 18,2 

Hrubieszów 3 37,5 1 12,5 1 12,5 3 37,5 

Kraśnik 20 60,6 9 27,2 2 6,1 2 6,1 

Lubartów 10 47,6 6 28,6 3 14,3 2 9,5 

Lublin 70 44,3 41 26,0 28 17,7 19 12,0 

Puławy 16 53,4 6 20,0 4 13,3 4 13,3 

Radzyń Podlaski 6 54,5 3 27,3 1 9,1 1 9,1 

Tomaszów Lub. 8 72,7 2 18,2 1 9,1 0 0,0 

Zamość 16 47,1 7 20,6 6 17,6 5 14,7 

Region 153 48,3 77 24,3 49 15,4 38 12,0 

Dane pozyskane w październiku’2020 (patrz Tabela 8) wskazują na dalszy postęp w realizacji 
uchwały. Aktualnie tylko 38 organizacji (tj. około 12,0%) nie wprowadziło swoich danych do systemu. 
W grupie tej znalazło się 6 organizacji emerytów (po jednej w oddziałach: Biłgoraj, Hrubieszów, Puławy, 
Zamość oraz dwie w Lublinie). Jeśli ponadto uwzględnić 6 organizacji, które już od kilku lat nie dokonały 
wyborów, nie dokonują wpłat tytułem składek do ZR oraz nie aktualizują swoich danych (w tym nie składają 
ankiet) i wskazywane są w elektronicznym rejestrze jako „nieaktywne” (jedna w Hrubieszowie i 5 
w Lublinie) to liczba organizacji, które nie wprowadziły jeszcze swoich danych i których jest brak 
w rejestrze równa jest 26, co stanowi 8,2% organizacji funkcjonujących w Regionie. Należy jednak 
podkreślić, że niewiele ponad 48% organizacji wprowadziło swoje dane w terminie przewidzianym uchwałą 
ZR 23/XXXI/19. W tym zakresie jest jeszcze dużo do poprawy. 
 Chociaż wskazane dane nie mogą jeszcze satysfakcjonować, w szczególności wobec obecności 
macierzystych organizacji członków Regonu w grupie jednostek, które nie dokonały jeszcze 
wprowadzenia danych do systemu, to należy podkreślić, iż jest to znacznie korzystniejszy wynik 
w stosunku do odnotowywanego wcześniej poziomu realizacji Uchwały KK 14/10 dotyczącej obowiązku 
składania ankiet.  
 Zdaniem Komisji każdy przypadek braku realizacji uchwały ZR należy rozpoznać indywidualnie 
i w przypadku obiektywnych przyczyn (np. w przypadku braku w organizacji osób o wymaganych 
umiejętnościach) udzielić pomocy właściwej do rozpoznanej przyczyny, włącznie z wprowadzeniem 
danych przez obsługę systemu w ZR w porozumieniu (np. telefonicznym) z organizacją.  

Składki związkowe 

Kontrola naliczania i odprowadzania składek związkowych to kolejny obszar, nad którym 
w okresie kadencji Komisja pochylała się bardzo często, przekazując Zarządowi Regionu oraz 
Skarbnikowi dane dotyczące odnotowywanych przypadków łamania Uchwały finansowej NSZZ 
Solidarność (uchwała nr 5/XIX KZD ze zm.). Chociaż Komisja jest świadoma faktu, iż liberalny charakter 
funkcjonowania Związku uniemożliwia natychmiastowe wdrożenie 100-procenowo skutecznych 
mechanizmów przeciwdziałania obserwowanym przypadkom, zauważone błędy Komisja traktuje jako 
uchybienia Zarządu Regionu polegające na braku monotonicznej kontroli i bezzwłocznej reakcji na 
przypadki łamania uchwały finansowej. Świadomość solidarnego ponoszenia kosztów funkcjonowania 
Związku dalej nie jest zbyt powszechna.  

Chociaż odnotowano znaczącą poprawę w przedmiocie sprawy, dalej obserwuje się wiele 
przypadków sugerujących zaniedbania bądź świadome łamanie uchwały finansowej. Do najpowszechniej 
popełnianych błędów organów wykonawczych organizacji związkowych przy biernej postawie ich komisji 
rewizyjnych dalej należą: 

• brak przekazania pracodawcy właściwych zasad naliczania składek, 

• brak zobowiązania pracodawcy do właściwego podziału składki i niezwłocznej realizacji przelewów, 

• łamanie obowiązujących zasad podziału składki i terminu dokonania przelewu przez komisje, 

 W Tabeli 9 przedstawiono dane dotyczące skali łamania uchwały finansowej w zakresie realizacji 
statutowych czynności naliczania i odprowadzania składek związkowych.  Zestawione wartości określają 
liczbę organizacji, które odprowadzają składki od kwoty niższej od obowiązującej płacy minimalnej.  
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Podstawę naliczania i odprowadzania składek w każdej organizacji Komisja Rewizyjna określiła na 
podstawie dokumentów źródłowych; tj. dokonanych wpłat/przelewów (z Księgowości ZR) i danych 
dotyczących liczby członków organizacji z uwzględnieniem emerytów, rencistów i osób bezrobotnych 
(z Dz. Organizacyjnego lub/i systemu elektronicznego). Komplet danych ze wszystkich jednostek 
w Regionie Komisja przekazała Skarbnikowi ZR. 

Obok liczby jednostek odprowadzających składki od kwoty niższej od obowiązującej płacy 
minimalnej (2100 zł w roku 2018, 2250 zł w roku 2019 i 2600 zł w roku 2020), w kolejnych kolumnach 
Tabeli 9 (w kolumnach: 3, 5, 8, oznaczonych „w tym 0”) wykazano liczę organizacji, które zupełnie nie 
odprowadzają składek.  

Tabela  9.  Liczba organizacji odprowadzających składki od kwoty niższej 
od obowiązującej płacy minimalnej 

 2018R 2019R 20209 

 Σ w tym 0 Σ w tym 0 Σ w tym 0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Biłgoraj 2 0 4 0 4 36,4% 0 0,0% 

Hrubieszów 2 2 3 2 2 25,0% 2 25,0% 

Kraśnik 7 1 6 1 8 24,2% 4 12,1% 

Lubartów 2 0 5 0 4 19,0% 0 0,0% 

Puławy 3 0 2 0 6 20,0% 0 0,0% 

Tomaszów 2 0 1 0 2 18,2% 0 0,0% 

Radzyń 3 1 4 1 3 27,3% 0 0,0% 

Zamość 13 1 10 3 8 23,5% 2 5,9% 

Lublin 37 12 28 5 36 22,8% 8 5,1% 

Łącznie 71 17 63 12 73 23,0% 16 5,0% 
R- dotyczy całego roku, 
9- dotyczy okresu styczeń-wrzesień. 

W Tabeli 9 ujęto wszystkie organizacje, które łamią uchwałę Nr 5/XIX KZD, w tym również jednostki 
w stosunku do których Komisja wyraziła opinię, że są to organizacje rzeczywiście „nieaktywne”. 
Zestawione dane wskazują, że w kolejnych latach obecnej kadencji, mimo aktywności Prezydium ZR 
pobudzanej wyrażanymi opiniami Komisji Rewizyjnej, nie odnotowano oczekiwanej poprawy 
w przedmiocie sprawy. W 2020 r. odnotowano 73 organizacje, które łamią cytowaną uchwałę finansową. 
W tej grupie jest aż 16 jednostek, od których nie zarejestrowano ani jednej przelewu/wpłaty w okresie 
całego roku; 8 z Lublina, 4 z Kraśnika oraz po dwie z Hrubieszowa i Zamościa. Należy podkreślić, że 
w zestawieniu dominują organizacje, które łamią uchwałę przez kolejne lata, zaś pojedyncze przypadki 
złamania uchwały w jednym roku należą do rzadkości (recydywa!).  

Komisja Rewizyjna ponawia apel do Zarządu Regionu i Przewodniczących Oddziałów 
o rozpoznanie sytuacji w tych organizacjach i ocenę, czy we wskazanych przypadkach nie dochodzi 
jednocześnie do zaniedbań realizacji obowiązków statutowych Związku wobec członków. 

Archiwum ZR 

 Czynności kontrolne realizowane przez Komisję obejmowały stan zaawansowania 
porządkowania archiwaliów, ocenę technicznego stanu pomieszczeń i warunków przechowywania 
zbiorów oraz zasady ich udostępniania. Obok archiwaliów o najwyższej wartości historycznej, w Archiwum 
zdeponowanych jest szereg materiałów i dokumentów pochodzących z bieżącej działalności Związku. 
Archiwum przejęło również wiele materiałów z organizacji i oddziałów. Zdaniem Komisji poważny problem 
będzie stwarzać strumień bieżących materiałów przekazywanych w wielu egzemplarzach, w tym – niestety 
- o zerowej wartości historycznej. W związku z brakiem wypracowanych zasad bieżącej selekcji nowych 
materiałów, nadal przejmowane są i zalegają półki ogólne dostępne materiały o znikomej lub wręcz 
zerowej wartości historycznej oraz takie, które są już w zbiorach Archiwum nawet w kilku egzemplarzach. 

Do zadań Archiwum należy również udostępnianie zbiorów instytucjom i osobom 
zainteresowanym, a także kolportaż prasy. Stwierdzono, że dalej brak jest wydzielonego miejsca 
umożliwiającego korzystanie zainteresowanym ze zbiorów Archiwum oraz wypracowanych zasad 
udostępniania archiwaliów o różnej wartości historycznej. Aktualnie udostępnianie archiwaliów jest 
możliwe wyłącznie w pomieszczeniu obok Sali Konferencyjnej.  



 11 

 Komisja Rewizyjna przeprowadziła wizję lokalną i dokonała oceny stanu technicznego 
pomieszczeń Archiwum. Stwierdzono, iż ściana frontowa została już osuszona, chociaż jeszcze 
niewyrównana warstwą tynku. Komisja wyraża opinię, iż obecny stan techniczny pomieszczenia nie 
zagraża już zgromadzonym zbiorom. Dotyczy to „większego” pomieszczenia, należy bowiem dokonać 
fachowej analizy przydatności „mniejszego” pomieszczenia tylko do przechowywania zbiorów 
pozbawionych wartości historycznej, np. wyselekcjonowanych materiałów z „bieżącego strumienia”. 

Komisja Rewizyjna oczekuje ustalenia zasad udostępniania archiwaliów w tym wskazania 
odpowiednich procedur i miejsca udostępniania oryginałów archiwaliów osobom fizycznym.  

Opinie dotyczące kontroli innych obszarów funkcjonowania ZR 

▪ Podczas kadencji Komisja Rewizyjna odnotowała dalszą poprawę prowadzenia dokumentacji 
finansowo-księgowej Zarządu Regionu. Aktualnie dokumenty nie budzą zastrzeżeń pod względem 
formalnym, chociaż dalej stwierdza się pojedyncze przypadki drobnych uchybień. 

▪ Komisja zapoznawała się z dokumentacją kolejnych edycji Biegu SOLIDARNOŚCI i nie wnosi 
zastrzeżeń zarówno w zakresie formalnym dokumentacji „Biegu”, jak i organizacyjnym imprezy. 
Impreza ta nie obciąża statutowych środków Związku - jest bowiem imprezą samofinansującą się. 
Komisja wyraża uznanie Zarządowi Regionu za zaangażowanie członków oraz wzorową realizację tych 
imprez. Komisja Rewizyjna nie wnosi zastrzeżeń do rozliczenia i organizacji uroczystości i innych 
imprez organizowanych przez ZR. 

▪ RKR nie wnosi zastrzeżeń do naliczenia i odprowadzania przez ZR składek statutowych do KK oraz na 
fundusze strajkowe (krajowy i regionalny). 

▪ Komisja wyraża ubolewanie, iż pomimo apelu RKR, na stronie internetowej Zarządu Regionu nie są 
dostępne aktualne uchwały Zarządu Regionu. W zakładce DOKUMNETY ZARZĄDU REGIONU są dostępne 

wyłącznie dokumenty z kadencji 2014-2018 i tylko 8 pierwszych uchwał obecnej kadencji. RKR apeluje 
do władz o zobowiązanie osób odpowiedzialnych za aktualizację tej strony do uzupełniania 
wymienionych braków i systematycznej aktualizacji uchwał.  

▪ Komisja korzystnie ocenia szereg danych i informacji zawartych na stronie internetowej ZR, w tym 
w zakładce E-BIULETYN, w której jest udostępniony komplet numerów z 2015-2020r, zakładce PRAWO 
w której zainteresowani związkowcy mogą znaleźć podstawy prawne funkcjonowania związku; ustawę 
 o związkach .zawodowych, Statut NSZZ „S”, kodeks pracy, uprawnienia organizacji związkowej, w tym 
wskazanie czynności wymagających uzgodnienia oraz konsultacji ze związkami. Komisja ma obiekcje, 
czy wskazany z zakładce SZKOLENIA harmonogram szkoleń (m.in. SIP), wobec wprowadzonych zasad 

ochrony epidemicznej jest aktualny i czy nie powinien być zaktualizowany.  

Podsumowanie i wnioski 

Komisja ocenia, że działalność regionalnych władz związkowych w okresie obecnej kadencji były 
zgodne z celami i zadaniami wskazanymi w Statucie NSZZ SOLIDARNOŚĆ oraz uchwałami WZDR na 
kadencję 2018–2023. Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia zaangażowanie ZR w rozwiązywanie wielu 
problemów i konfliktów społecznych, a w szczególności aktywność Prezydium ZR na rzecz ożywienia 
gospodarczo-społecznego regionu.  
 Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia działania Prezydium ZR w zakresie poprawy medialnego 
wizerunku Związku i komunikacji z organizacjami, chociaż dalej dostrzega w tym obszarze duże potrzeby 
i możliwości. Zdaniem Komisji, konieczne jest większe zaangażowanie przedstawicieli pomocniczych 
jednostek terenowych (oddziałów), oraz członków Zarządu Regionu. Komisja oczekuje większej integracji 
„związkowych władz” (członków ZR) z „dołami” i większej skuteczności na rzecz poprawy wymienionych 
w sprawozdaniu, słabszych obszarów działalności Związku w Regionie. 

Komisja Rewizyjna wyraża opinię, iż polityka finansowa Zarządu Regionu w okresie 
sprawozdawczym była wyważona i odpowiedzialna. Komisja nie znalazła uchybień w podejmowanych 
decyzjach Zarządu Regionu.  

Komisja apeluje do Przewodniczących Oddziałów o nawiązanie kontaktu i stały monitoring pracy 
organizacji, które nie wypełniają obowiązków statutowych i w których może dochodzić do zaniedbania 
realizacji podstawowych obowiązków wobec członków Związku. 
 

za Regionalną Komisję Rewizyjną 
PRZEWODNICZĄCY 

Wiesław Grzegorczyk 

 


