
Uchwała nr 24/XXIII/2011 z dnia 12.04.2011 r. 

ws. realizacji uchwały nr 5 XIX  KZD NSZZ „Solidarność” 

W trakcie prowadzonych szkoleń dla osób zajmujących się finansami  organizacji 

związkowych  w naszym Regionie stwierdzono, że wiele organizacji popełnia błędy w 

zakresie prowadzenia gospodarki finansowej organizacji. Szczególnie dotyczy to 

prawidłowego naliczania i właściwego procentowego podziału comiesięcznej składki 

członkowskiej. Przyczyną nieprawidłowości jest najczęściej brak wiedzy lub 

niewłaściwa interpretacja Uchwały nr 5  XIX KZD. 

Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” uznaje za konieczne 

niezwłoczne doprowadzenie do właściwego stosowania prawa 

wewnątrzzwiązkowego.  

Zarząd Regionu zobowiązuje wszystkie podstawowe organizacje działające na 

poziomie zakładów pracy w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały do 

przekazania Skarbnikowi ZR następujących dokumentów źródłowych: 

1. Uchwały (wniosku) organizacji związkowej skierowanej do pracodawcy w 

której organizacja określiła sposób naliczania i potrącania składek 

związkowych z wynagrodzenia członków z jednoczesnym wskazaniem 

pracodawcy rachunków bankowych na które powinien niezwłocznie przekazać  

kwoty pobranych składek.  

2. Kserokopię ostatniego wyciągu bankowego z uwidocznionym  miesięcznym 

wpływem składki związkowej dokonanym przez pracodawcę/pracodawców 

(nie dotyczy organizacji posiadających subkonta w ZR). 

W przypadku braku przedłożenia w/w dokumentów ZR wystąpi do RKR o 

przeprowadzenie kontroli finansowej. 

Informacja dodatkowa skarbnika Zarządu Regionu: 

Materiały źródłowe o których mowa w uchwale i ich przekazanie do skarbnika polega 

na wykonaniu kserokopii dokumentów określonych w ust. 1 i 2 z przybiciem 

oryginalnej pieczęci organizacji , ze złożeniem własnoręcznych podpisów dwóch 

upoważnionych działaczy funkcyjnych organizacji z dopiskiem na każdym 

dokumencie : „za zgodność z orginałem”. Dokumenty zostaną zarejestrowane w 

kartotece Organizacji w Zarządzie Regionu.      

 

 

 

Uchwała nr 25/XXIII/2011 z dnia 11 maja 2011 r. 

w sprawie przyjęcia budżetu na 2011 r. 

Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” na wniosek Prezydium, 

po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu ds. Budżetu przyjmuje przedstawiony budżet 

na 2011 r. 

 

 

 

Uchwała nr 26/XXIII/2011 z dnia 11 maja 2011 r. 

w sprawie odwołania Pana Mariana Sawulaka 



 

Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”, po zapoznaniu się          

z odwołaniem Pana Mariana Sawulaka od decyzji Komisji Zakładowej NSZZ 

„Solidarność” przy Spółdzielni Niewidomych w Lublinie o pozbawieniu go 

członkostwa w Związku oraz po wysłuchaniu wnioskodawcy i Przewodniczącego w/w 

Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” uznaje, że: 

1. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Spółdzielni Niewidomych 

skreśliła Pana Mariana Sawulaka z listy członków Związku nie przestrzegając 

prawa wewnątrzzwiązkowego. 

2. Oznacza to, że skreślenie jest nieprawomocne i Pan Marian Sawulak 

pozostaje członkiem NSZZ „Solidarność”. 

3. Pan Marian Sawulak powinien uregulować wpłatę zaległych składek 

członkowskich. 

4. Decyzja Zarządu Regionu w tej sprawie jest ostateczna. 

 

 

 

Uchwała nr 27/XXIII/2011 z dnia 13 czerwca 2011 r. 

w sprawie przyjęcia w poczet członków NSZZ „Solidarność” 

§ 1 

Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” po rozpatrzeniu 

odwołania wniesionego przez Panią Bożenę Mańkę z dnia 2 czerwca 2011 r., 

postanowił przyjąć w poczet członków NSZZ „Solidarność” Panią Bożenę Mańkę 

zamieszkałą przy ul. Polna 30/9, 21-040 Świdnik. 

§ 2 

Decyzja Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” w sprawie 

przyjęcia w poczet członków NSZZ „Solidarność” Pani Bożeny Mańki jest ostateczna. 

 § 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Uchwała nr 28/XXIII/2011 z dnia 02 sierpnia 2011 r. 

w sprawie przyjęcia w poczet członków NSZZ „Solidarność” 

§ 1 

Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”, po rozpatrzeniu 

odwołania wniesionego przez Panią Hannę Jończyk z dnia 16.06.2011 r. postanawia 

przyjąć w poczet członków NSZZ „Solidarność” – Panią Hannę Jończyk, zamieszkałą 

przy ul. Żytnia 29, 08 – 500 Ryki. Jednostką organizacyjną do której będzie należała 

Pani Jończyk jest Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w Rykach, 

 

 

 

 



§ 2 

Decyzja Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” w sprawie 

przyjęcia w poczet członków NSZZ „Solidarność” – Pani Hanny Jończyk jest 

ostateczna. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania 

 

        

 

Uchwała nr 29/XXIII/2011 z dnia 02 sierpnia 2011 r. 

w sprawie rozliczenia XIX Biegów Solidarności 

Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” postanawia przyjąć 

przedłożone rozliczenie XIX Biegów Solidarności. 

 

 

 

Uchwała nr 30/XXIII/2011 z dnia 02 sierpnia 2011 r. 

w sprawie zwołania WZDR 

Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” postanawia zwołać 

w dniu 30 września br. XXIV WZD Regionu. 

 

        

 

Uchwała nr 31/XXIII/2011 z dnia 07 września 2011 r. 

w sprawie powołania „Sieci Partnerskiej Pracowników i Pracodawców na Rzecz 

Adaptacyjności w Województwie Lubelskim” 

1. Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” postanawia 

powołać wspólnie z Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie „Sieć 

Partnerską Pracowników i Pracodawców na Rzecz Adaptacyjności w 

Województwie Lubelskim”. 

2. Umowa o utworzeniu partnerstwa stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 

3. Do reprezentowania Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ 

„Solidarność” w Zespole Koordynacyjnym upoważnia: 

 Mariana Króla – Przewodniczącego Zarządu regionu 

 Teresę Misiuk – Członka Prezydium Zarządu Regionu 

 

 

 

Uchwała nr 32/XXIII/2011 z dnia 07 września 2011 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Regionu 

Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” przyjmuje 

sprawozdanie z działalności za okres czerwiec 2010 – lipiec 2011. 

        



Uchwała nr  33/XXIII/2011 z dnia 15.09.2011 r. 

w sprawie ustalenia terminów posiedzeń ZR 

Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” ustala następujące 

terminy najbliższych posiedzeń plenarnych; 

 9 listopada 2011 r. 

 19 grudnia 2011 r.  połączone z opłatkiem 

 4 stycznia 2012 r. 

 

 

 

Uchwała nr 34/XXIV/2011 z dnia 09.11.2011 

w sprawie wyniku dodatniego za 2010 r. 

Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” na wniosek 

Prezydium postanawia przeznaczyć wynik dodatni za 2010 rok w wysokości 

312.081,11 zł ( słownie trzysta dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden zł 11/100 ), na 

działalność statutową w 2011 roku. 

 

 

 

Uchwała nr 35/XXIV/2011 z dnia 09.11.2011 

w sprawie nowelizacji planu budżetu 

Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” na wniosek 

Prezydium oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowej przyjmuje 

proponowaną nowelizację planu budżetu na 2011 rok. 

 

 

 

Uchwała nr 36/XXIV/2011 z dnia 09.11.2011 

w sprawie wystąpienia do RKR 

Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” zwraca się do 

Regionalnej Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia na podstawie § 44 pkt. 3 Statutu 

NSZZ „Solidarność” kontroli organizacji zakładowych, które nie wykonały uchwały 

Zarządu Regionu nr 24/XXIII/2011 z dnia 12.04.2011 r. 

Wykaz komisji w załączeniu. 

 

 

 

Uchwała nr 37/XXIV/2011 z dnia 19.12.2011 

w sprawie nowelizacji planu budżetu 

Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Zespołu ds. Budżetu postanawia przyjąć prowizorium budżetowe 

na 2012 r. 

 

 


