
UCHWAŁA NR 1 
ws. udzielenia absolutorium Zarządowi Regionu Środkowowschodniego NSZZ 

„Solidarność” 
 

XXIII Walne Zebranie Delegatów Regionu Środkowowschodniego NSZZ 

„Solidarność” na wniosek Regionalnej Komisji Rewizyjnej udziela Zarządowi Regionu 

absolutorium za kadencję 2006- 2010. 

 
 
 

UCHWAŁA NR 2 
w sprawie liczby tur głosowania 

 
XXIII WZD ustala 5 tur głosowania na Przewodniczącego ZR, członków ZR, 

członków RKR oraz na delegatów na KZD 

 
 
 

UCHWAŁA NR 3 
ws. składu Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” na 

kadencję 2010- 2014. 
 
XXIII WZD postanawia, że w skład Zarządu Regionu w kadencji 2010-2014 wchodzą: 

a) Przewodniczący ZR 

b) Członkowie pochodzący z wyboru z list cząstkowych poszczególnych Oddziałów 

wg zasady 1 członek ZR na każde rozpoczęte 1000 członków Związku  

w Oddziale tzn.; 

 O. Biłgoraj - 1 osoba  

 O. Hrubieszów - 1 osoba 

 O. Kraśnik - 3 osoby 

 O. Lubartów - 1 osoba 

 O. Lublin - 16 osób 

 O. Puławy - 3 osoby 

 O. Radzyń Podlaski - 1 osoba 

 O. Tomaszów Lubelski - 1 osoba 

 O. Zamość - 3 osoby 

c) Przewodniczący regionalnych/międzyregionalnych sekcji branżowych liczących co 

najmniej 1000 członków. 

d)  Przewodniczący Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów 

 
Jednocześnie XXIII WZD postanawia, że Prezydium ZR będzie liczyło nie więcej jak 
7 osób. 
 
 



Uchwała Nr 4 
ws. listy rezerwowej członków Zarządu Regionu Środkowowschodniego  

NSZZ „Solidarność” 
 

XXII WZD postanawia, że listę rezerwową członków ZR stanowią kandydaci, 

którzy w wyniku głosowania uzyskają % głosów niezbędny do ważności wyboru a nie 

zmieszczą się w liczbie miejsc mandatowych. 

 
 

 
UCHWAŁA NR 5 

ws. liczby członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej 
 

XXIII WZD Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” postanawia, 

że Regionalna Komisja Rewizyjna w kadencji 2010-2014 będzie liczyła 7 osób. 

 
 
 

Uchwała Nr 6 
ws. listy rezerwowej członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej 

 

XXIII WZD Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” postanawia, 

że na liście rezerwowej członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej znajdą się 

kandydaci, którzy w wyniku głosowania uzyskają % głosów niezbędnych do ważności 

wyboru a nie zmieszczą się w liczbie miejsc mandatowych. 

 
 
 

UCHWAŁA NR 7 
ws. zmiennej liczby delegatów na WZDR w kadencji 

 
XXIII WZD Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” postanawia  

o zmiennej liczbie delegatów w kadencji na WZD Regionu Środkowowschodniego 

NSZZ „Solidarność”. 

 
 
 

UCHWAŁA NR 8 
ws. wstrzymania sprzedaży akcji Zakładów Azotowych „Puławy” S. A. 

będących w posiadaniu Skarbu Państwa i poparcia programu prywatyzacji 
obywatelskiej 

 
XXIII WZD Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” popiera 

działania organizacji związkowych Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. zawarte  

w porozumieniu na rzecz prywatyzacji obywatelskiej Zakładów Azotowych „Puławy” 



S.A. zmierzające do wstrzymania sprzedaży akcji tych Zakładów będących  

w posiadaniu Skarbu Państwa i programu prywatyzacji obywatelskiej.  

XXIII WZD Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” zobowiązuje 

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” do przekazania do Komisji Krajowej wystąpienia 

w tej sprawie, w celu podjęcia stosownych działań we współpracy  

z przedstawicielami odpowiednich władz Rzeczpospolitej Polskiej. 

 
 
 

UCHWAŁA NR 9 
ws. podziału sekretariatu Oświaty i Nauki 

 
XXIII WZD Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” na wniosek 

Regionalnej Sekcji Nauki zobowiązuje delegatów Regionu Środkowowschodniego na 

Krajowy Zjazd Delegatów do wniesienia pod obrady KZD projektu uchwały o podziale 

Sekretariatu Oświaty i Nauki i utworzenie Sekretariatu Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego. 

Uzasadnienie: 

W wyniku zmian w organizacji szkolnictwa przedmaturalnego oraz zmian  

w organizacji szkolnictwa wyższego utworzone zostały dwa ministerstwa, a problemy 

tych dwóch pionów edukacji są skrajnie odrębne i regulowane osobnymi aktami 

prawnymi. Łączenie tych problemów w jednym sekretariacie związkowym ma 

sztuczny charakter i wydatnie zmniejsza efektywność działania. Prowadzi to między 

innymi do niezadowolenia członków związku w środowisku akademickim i syste-

matycznego spadku ich liczby. Trwający proces zmian w ustawodawstwie 

regulującym zasady organizacyjne szkolnictwa wyższego i nauki wymaga 

maksymalnego zaangażowania naszych przedstawicieli w Krajowej Sekcji Nauki  

i wzmocnienia znaczenia KSN wobec organów państwa. Jedną z dróg do osiągnięcia 

tego celu jest utworzenie Sekretariatu Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy Komisji 

Krajowej. 

 
 
 

UCHWAŁA NR 10 
ws. szkoleń dla przedstawicieli zakładowych Komisji Rewizyjnych 

 
XXIII WZD Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” zobowiązuje 

Zarząd Regionu Środkowowschodniego do zorganizowania na początku kadencji 

2010-2014 cyklu szkoleń dla przedstawicieli zakładowych Komisji Rewizyjnych oraz 

skarbników z zakresu ich kompetencji, praw, obowiązków oraz zasad prowadzenia 

rachunkowości i sprawozdawczości organizacji związkowej. 



 
 
 

UCHWAŁA NR 11 
ws. uregulowania zasad wynagradzania Przewodniczących Oddziałów 

 
XXIII WZD Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” zobowiązuje 

Zarząd Regionu nowej kadencji do uregulowania zasad wynagradzania 

Przewodniczących Oddziałów. 

 
 
 

UCHWAŁA NR 12 
ws. struktury regionalnej NSZZ „Solidarność” 

 
XXIII WZD Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” zaleca 

delegatom z Regionu na Krajowy Zjazd Delegatów wniesienie pod obrady KZD 

wniosku o rozpoczęcie prac nad zmianą struktury regionalnej Związku tj. 

zmniejszenie liczby Regionów z możliwością dostosowania ich wielkości do struktury 

regionalnej (wojewódzkiej) Polski. 

 
 
Uchwała nr 13 – uchwała programowa 
 
 

UCHWAŁA NR 14 
ws. zmniejszenia procentowej ilości składek członkowskich 

 
XXIII Walne Zebranie Delegatów Regionu Środkowowschodniego NSZZ 

„Solidarność” zobowiązuje delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ 

„Solidarność” do przedstawienia propozycji zmniejszenia procentowej ilości składek 

członkowskich przekazywanych przez Komisje Zakładowe Regionu na podstawie §3 

ust. 1 pkt. 2 Uchwały XIX KZD ws. działalności finansowej Związku. 

 
 
 

UCHWAŁA NR 15 
ws. koordynowania i kierowania pomocy do najbardziej dotkniętych powodzią 

mieszkańców Lubelszczyzny 
 

XXIII WZD Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” zobowiązuje 

Zarząd Regionu do koordynowania pomocy i skierowania jej do najbardziej 

dotkniętych powodzią mieszkańców Lubelszczyzny, w tym członków NSZZ „So-

lidarność”. 

 
 



 
UCHWAŁA NR 16 

ws. zmiany §50 ust. 2 pkt.1 pkt. b Statutu NSZZ „Solidarność” 
 

WZD Zobowiązuje delegatów Regionu Środkowowschodniego na KZD do 

wniesienia propozycji zmiany w statucie Związku w § 50 ust. 2 pkt. 1 pkt. b) poprzez 

dodanie po słowie „nieprzerwanym” treści „o ile wcześniej nie pełnili funkcji 

związkowych”. Tak aby po zmianie § 50 ust. 2 pkt. 1 pkt b) przyjął następujące 

brzmienie: należący do jednostki organizacyjnej, której władza dokonuje wyboru, 

spełniający wszystkie wymogi określone w uchwale Krajowego Zjazdu Delegatów, 

mogący wykazać się co najmniej pięcioletnim nie przerwanym, o ile wcześniej nie 

pełnili funkcji związkowych, okresem przynależności do związku bezpośrednio 

poprzedzającym wybór oraz uzyskaniem pisemnego poparcia swojej kandydatury 

przez co najmniej 25% uprawnionych do głosowania, w określonych przez ordynacje 

wyborczą terminie. 

 
 
 

UCHWAŁA NR 17 
ws. zorganizowania Regionalnej Manifestacji w Lublinie 

 
XXIII WZD Regionu Środkowowschodniego Zobowiązuje Zarząd Regionu 

Środkowowschodniego do zorganizowania Regionalnej Manifestacji w Lublinie  

w celu upomnienia się o miejsca pracy dla obywateli naszego województwa oraz 

przeciwko postępującej marginalizacji gospodarczo-ekonomicznej realizowanej przez 

koalicyjny rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. 

 
 
 


