
Uchwała nr 12/XXVII/2014 

Zarządu Regionu Środkowowschodniego  

NSZZ „Solidarność”  

z dnia 20 sierpnia 2014r. 

ws. zmiany Uchwały Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nr17/2014 

 

     Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” zwraca się do Komisji 

Krajowej z wnioskiem o zmianę Uchwały Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nr 17/2014 

z dnia 15 maja 2014r. ws. zmiany obszaru działania Regionu Mazowsze i Regionu 

Chełmskiego. Zmiana powinna polegać na usunięciu z treści Uchwały KK nr 17/2014 w par. 

1 słów „i krasnostawski” oraz w par 2 słów „i krasnostawski’.  

Uzasadnienie 

    Uchwała KK nr 17/2014 ws. Zmiany obszaru działania Regionu Mazowsze i Regionu 

Chełmskiego została pojęta na podstawie par.22 ust. 4 Statutu NSZZ „Solidarność”, par 2 ust. 

1  Uchwały nr 7 XIX KZD ws. zasad tworzenia i funkcjonowania regionów oraz par. 13 ust.1 

Uchwały KK nr 16/06 ws. zakończenia istnienia jednostki organizacyjnej związku, zmian 

zasięgu działania regionów oraz zmiany miejsca rejestracji jednostek organizacyjnych 

Związku.  

  Par. 2 ust. 1 Uchwały nr 7 XIX KZD brzmi; 

„Decyzję o zmianie obszaru działania regionu podejmuje Komisja Krajowa na wniosek władz 

wykonawczych organizacji zakładowych lub właściwych zarządów regionów, po spełnieniu 

następujących warunków: 

1) 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 obszaru działania 

regionów, 

2) zasięg działania regionu po włączeniu terenu powiatu, o którym mowa w pkt 1 będzie 

obszarem spójnym, 

3) do wniosku złożonego do Komisji Krajowej o zmianę granic zostaną dołączone:            

- wykaz wszystkich organizacji z liczbą członków związku w nich zrzeszonych 

działających na terenie danego powiatu 

- uchwały organizacji zakładowych, o których mowa w pkt. 1.”  

Z treści wyżej wymienionej uchwały wynika, że warunkiem przyłączenia powiatu 

krasnostawskiego do Regionu Mazowsze było spełnienie łącznie obu warunków określonych 

w par. 2  ust. 1 pkt. 1 Uchwały nr 7 XIX KZD. 

    Z posiadanej przez nas wiedzy wynika, że na terenie powiatu krasnostawskiego w miesiącu 

kwietniu i maju 2014 r. funkcjonowało 5 organizacji związkowych zrzeszających 208 

członków.     

 

 

 Są to: 

1. Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Krasnostawskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej  w Krasnymstawie zrzeszająca 22  członków 

2. Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy FTK Spółka z o.o. w 

Krasnymstawie zrzeszająca 12 członków 

3. Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Projekt Echo – 78 Sp. z o.o. 

Cersanit IV Sp. z o.o. zrzeszająca 22 członków 

4. Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Okręgowej Spółdzielni 

Mleczarskiej w Krasnymstawie zrzeszająca 25 członków. 

5. Organizacja Oddziałowa Cukrowni Krasnystaw Organizacji Zakładowej NSZZ 

„Solidarność” Krajowej Spółki Cukrowej „Polski Cukier” S.A.  zrzeszająca 127 

zatrudnionych członków. 



   Wniosek o przystąpienia do Regionu Mazowsze zgłosiły 3 organizacje:  Organizacja 

Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  w 

Krasnymstawie zrzeszająca 22 członków, Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy 

FTK Spółka z o.o. w Krasnymstawie zrzeszająca 12 członków oraz Organizacja Zakładowa 

NSZZ „Solidarność” przy Projekt Echo – 78 Sp. z o.o. Cersanit IV Sp. z o.o. zrzeszająca 22 

członków. Wszystkie 3 organizacje zrzeszają 56 członków. 

    Organizacja Oddziałowa Cukrowni Krasnystaw Organizacji Zakładowej NSZZ 

„Solidarność” Krajowej Spółki Cukrowej „Polski Cukier” S.A.  zrzeszająca 127 

zatrudnionych członków co stanowi ponad połowę członków Związku w powiecie 

krasnostawskim wyraziła wolę przystąpienia do Regionu Środkowowschodniego. 

Mając na uwadze, że w powiecie krasnostawskim jest zrzeszonych 208 członków NSZZ 

„Solidarność”, organizacje składające wniosek o przyłączenie tego powiatu zrzeszają 

znacznie mniej niż połowa członków Związku skupionych na terenie powiatu 

krasnostawskiego. 

   O ile został spełniony warunek zgłoszenia wniosku o przyłączenie powiatu 

Krasnostawskiego do regionu Mazowsze przez więcej niż połowę organizacji związkowych, 

to drugi warunek dotyczący liczby członków związku nie został zachowany, wobec czego 

decyzja o przyłączeniu powiatu krasnostawskiego do Regionu Mazowsze nie powinna być 

podjęta.   

  Ten fakt uzasadnia wniosek złożony przez Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ 

„Solidarność”. 

        Zarząd Regionu 
 

 

 

 

 

 

Uchwała nr 13/XXVII/2014 

Zarządu Regionu Środkowowschodniego  

NSZZ „Solidarność”  

z dnia 20 sierpnia 2014r. 

ws. rejestracji komitetu wyborczego 

 

 

 Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” postanawia zarejestrować 

Komitet Wyborczy w najbliższych wyborach samorządowych. 

 Związek w tych wyborach będzie reprezentowało Stowarzyszenie Rozwoju 

Lubelszczyzny Solidarność i Praca. 

 

Zarząd Regionu 
 


