
Uchwała nr 69/XXXII/2022 

Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 31 sierpnia 2022r. 

w sprawie: odpłatności za szkolenia 

 

1. Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” ustala wysokość 

odpłatności  organizacji związkowych za udział w szkoleniach organizowanych przez 

Prezydium Zarządu Regionu: 

a) za jeden osobodzień pobytu na szkoleniu wyjazdowym odpłatność 70 zł; 

b) za uczestnictwo w jednodniowym szkoleniu stacjonarnym bez noclegu odpłatność od 

jednego uczestnika 20 zł.  

2. Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” ustala wysokość 

dofinansowania dla organizacji związkowych w koszcie udział członków związku  

w szkoleniach organizowanych przez jednostki organizacyjne związku zarejestrowane  

w Regionie : 

a) za jeden osobodzień pobytu na szkoleniu wyjazdowym dofinansowanie dla jednego 

uczestnika w kwocie 70 zł; 

Zarząd Regionu 

 

 

Uchwała nr 70/XXXII/2022 

Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 31 sierpnia 2022 r. 

ws. klucza wyborczego na WZDR 

 

Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” wyznacza na kadencję 

2023-2028 proporcje (klucz liczbowy), według których wybrani będą delegaci na Walne 

Zebranie Delegatów Regionu. 

1. Mandat delegata przysługuje na każde rozpoczęte 110 członków Związku  

z uwzględnieniem punktu 2. 

2. Wyznacza się minimalny okręg wyborczy na poziomie 80 członków. 

3. Oznacza to, że organizacje liczące równo lub powyżej 80 członków Związku płacących 

składki tworzą naturalny okrąg wyborczy uprawniony do wyboru delegata(ów) na WZDR. 

4. Ustala się następujący algorytm wyborów delegatów w okręgach naturalnych: 

Organizacje liczące 80 do 110 członków Związku wybierają jednego delegata, 



od 111 do 220 członków Związku    - 2 delegatów 

od 221 do 330 członków Związku    - 3 delegatów 

od 331 do 440 członków Związku    - 4 delegatów itd. 

5. Organizacje zakładowe liczące poniżej 80 członków Związku wybierają elektorów  

w proporcjach jeden elektor na każde rozpoczynające się dziesięciu członków Związku. 

W organizacji liczącej do 10 członków Związku wybierany jest 1 elektor, 

od 11 do 20 członków  - 2 elektorów  

od 21 do 30 członków  - 3 elektorów itd. 

6. Organizacje zakładowe liczące mniej niż 80 członków Związku, w celu wyboru delegata 

na WZDR tworzą okręgi łączone liczące nie mniej niż 80 członków Związku. 

7. W okręgu łączonym można wybrać tylko 1 delegata. 

8. W skład okręgów łączonych nie mogą wchodzić organizacje tworzące okręgi naturalne. 

9. Zarząd Regionu wyznacza 28 kwietnia 2023 r. jako nieprzekraczalny termin rejestracji  

w RKW protokołów z wyborów delegatów na WZD Regionu. 

10. Warunkiem zarejestrowania delegata jest zgodne z obowiązującą Uchwałą Finansową 

odprowadzanie składek przez jego macierzystą organizację związkową oraz złożenie 

ankiety osobowej.    

Zarząd Regionu 

 

 

 

Uchwała nr 71/XXXII/2022 

Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 31 sierpnia 2022 r. 

ws. kalendarza wyborczego na kadencję 2023-2028 

 

 

   W związku z kończącą się kadencją funkcjonowania władz związkowych, Zarząd Regionu  

w oparciu o Uchwałę KK nr 4/2022 ustala następujący kalendarz wyborczy dla jednostek 

organizacyjnych Związku w Regionie Środkowo-Wschodnim NSZZ „Solidarność”.    

 

§ 1 

W terminie od 1 listopada 2022 r. do 31 marca 2023 r. odbywają się wybory: 

1. władz podstawowych jednostek organizacyjnych Związku wymienionych w § 19 Statutu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2. delegatów na walne zebranie delegatów regionu; 

3. delegatów na walne zebrania branżowych jednostek organizacyjnych Związku; 

4. wybory władz niższych jednostek organizacyjnych Związku, zgodnie z § 19 ust. 7 i 8 

statutu NSZZ „Solidarność”, a także delegatów na zakładowe, międzyzakładowe lub 

koordynacyjne zebranie delegatów, mogą odbywać się we wcześniejszym terminie.    

                                                       

 



§ 2 

 W terminie do 4 kwietnia 2023 r. organizacje wybierające elektorów, a nie mogące we 

własnym zakresie znaleźć partnerów do zorganizowania zebrania elektorów w celu wyboru 

delegata na WZD Regionu, zgłaszają się do Regionalnej Komisji Wyborczej. 

 

§ 3 

 W terminie do 28 kwietnia 2023 r. następuje rejestracja delegatów na WZD Regionu. 

                                                       

§ 4 

 W terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2023 r. odbywają się wybory: 

1. władz regionalnych sekcji branżowych i problemowych 

2. delegatów na walne zebrania delegatów krajowych sekcji branżowych i problemowych. 

§ 5 

W terminie od 1 kwietnia do 31 maja 2023 r. odbywają się wybory w Radach Oddziałów. 

 

§ 6 

Termin sprawozdawczo-wyborczego WZD Regionu ustali Zarząd Regionu zgodnie z Uchwałą 

KK nr 4/2022 

 
Zarząd Regionu 

 

 

 

Stanowisko nr 16/XXXII/2022 

Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 31 sierpnia 2022 roku 

 

 

Przed 42 laty Polacy z uwagą i troską śledzili rozwój wydarzeń podczas gorących 

lipcowych dni, gdy rozpoczynał się masowy proces społecznego buntu – wypowiedzenia 

posłuszeństwa ówczesnej władzy totalitarnej, wyrażony w sposób szczególny w ramach 

wydarzeń Lubelskiego Lipca 1980 roku w WSK PZL Świdnik oraz innych zakładach 

Lubelszczyzny. Mieliśmy w pamięci dramatyczne doświadczenia brutalnej, zbrodniczej 

pacyfikacji strajków w czerwcu 1956 r. w Poznaniu, w grudniu w 1970 r. na wybrzeżu oraz w 

1976 r. w Radomiu. Komunistyczny reżim nie zdławił jednak w Polakach ducha walki i w lipcu 

oraz sierpniu w 1980 roku ponownie upomnieli się o godność, prawdę i swoje prawa. 

Solidarność i stanowczość protestujących stały się siłą, która zachwiała fundamentami 

komunistycznego systemu.  

W lipcu i sierpniu 1980 roku zaczęła budzić się potrzeba wolności. To z Ziemi 

Lubelskiej powiał duch wolności na Wybrzeże i Śląsk. Odwaga, z jaką podjęto pokojową 

walkę, pokazywała, że człowiek nie mógł tego dokonać bez wsparcia Opatrzności. Zryw 



solidarnościowy w naszej Ojczyźnie to historyczny moment, w którym społeczeństwo 

z determinacją stanęło przeciwko totalitarnej władzy. Miliony Polaków odzyskało nadzieję na 

przywrócenie po raz pierwszy w obozie socjalistycznym godności i podmiotowości.   

Strajk w Świdniku przyniósł konkretne zwycięstwo – podpisano pierwsze historyczne 

porozumienie, które doprowadziło do bardziej otwartego dialogu, podpisania Porozumień 

Sierpniowych na Wybrzeżu i Wrześniowych na Śląsku.  

Jednym z najważniejszych punktów było powołanie niezależnych związków 

zawodowych, które otworzyły nam drogę do historycznych przemian. Tak, jak stocznie na 

Wybrzeżu i kopalnie na Śląsku, również zakłady pracy Lubelszczyzny to wymowne 

świadectwo wytrwałej walki o ludzką godność i prawa pracownicze, także symbol zmagań  

z komunizmem.  

Każdego roku oddajemy hołd tym, którzy walczyli o wolność Ojczyzny. Pamiętamy 

o bohaterach naszej najnowszej historii, o ich odwadze w upominaniu się o prawa pracownicze 

i szacunek dla człowieka, o ich poświęceniu, narażaniu życia i zdrowia, o ponoszonych 

represjach. Niech ta pamięć będzie pielęgnowana i przekazywana  kolejnym pokoleniom 

Polaków. 

Czterdzieści dwa lata temu dokonał się nasz historyczny sukces, z którego powinniśmy 

być dumni, który powinien nam przypominać, że Ojczyzną i wolnością nie można kupczyć. 

Ojczyzna to Matka, którą w sposób szczególny należy chronić i o nią dbać, a nie poszukiwać 

jej wrogów, pomocnych w zdobyciu politycznej władzy. Głęboko wierzymy, że pomimo 

zakusów środowisk źle życzących naszej Ojczyźnie, są wśród nas patrioci i uda się nam 

wspólnie zbudować Polskę czerpiącą z solidarnościowego etosu. 

Dziś ponownie stajemy wobec zagrożeń płynących zza wschodniej granicy, ze strony 

Federacji Rosyjskiej. 42 lata temu walczyliśmy z terrorem Związku Sowieckiego, a obecnie 

jesteśmy zobowiązani do wsparcia walk naszych sąsiadów, Ukraińców, walczących 

z najeźdźcą  – spadkobiercą sowieckich, totalitarnych metod perswazji. Po raz kolejny z całą 

stanowczością podkreślamy, że nie ma naszej zgody, by w cywilizowanym świecie popełniano 

bezkarnie zbrodnie, jakich dokonują wojska rosyjskie na terenie Ukrainy. 

Jednocześnie wyrażamy naszą solidarność i pełne wsparcie obywatelom Ukrainy, 

którzy dzielnie bronią swojej wolności i suwerenności. 
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