
Uchwała nr 45 /XXIV/2012 z dnia 02.04.2012 r. 
w sprawie przyjęcia budżetu ZR 

Zarząd Regionu przyjmuje przedłożony, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu 

ds. Budżetu projekt budżetu ZR na rok 2012. 

 

 

Uchwała nr 46 /XXIV/2012 z dnia 02.04.2012 r. 
w sprawie ustalenia terminów posiedzeń plenarnych 
Zarząd Regionu ustala następujące terminy posiedzeń plenarnych: 

  09 maja 2012 r. 

  06 czerwca 2012 r. 

  01 sierpnia 2012 r. 

  05 września 2012 r.  
 
 
Uchwała nr 47/XXIV/2012 z dnia 09.05.2012 r. 

ws.: Oddziałów Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” 

Zgodnie z par. 23 Statutu NSZZ „Solidarność” oraz Uchwałą nr 13/XXIII/2010 

Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”, Zarząd Regionu 

postanawia że w Regionie Środkowowschodnim NSZZ „Solidarność” funkcjonują 

następujące Oddziały; 

 Oddział Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” w Biłgoraju 

obejmujący terenem działania powiat biłgorajski. 

 Oddział Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” w Hrubieszowie 

obejmujący terenem działania powiat hrubieszowski. 

 Oddział Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” w Kraśniku 

obejmujący terenem działania powiat kraśnicki. 

 Oddział Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” w Lubartowie 

obejmujący terenem działania powiat lubartowski. 

 Oddział Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” w Puławach 

obejmujący terenem działania powiaty puławski i rycki. 

 Oddział Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” w Radzyniu 

Podlaskim obejmujący terenem działania powiaty radzyński i parczewski. 

 Oddział Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” w Tomaszowie 

Lubelskim obejmujący terenem działania powiat tomaszowski. 

 Oddział Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” w Zamościu 

obejmujący terenem działania powiat zamojski. 

 

1. Oddział Regionu jest jednostką pomocniczą Zarządu Regionu. 

2. Kierownictwo oddziału nie jest szczeblem władzy związkowej , jest natomiast 

terenowym przedstawicielstwem zarządu regionu realizującym jego zadania. 

Kierownictwo oddziału reprezentuje zarząd regionu wobec władz samorządu 

gminnego i powiatowego oraz innych organizacji i instytucji działających na 

terenie oddziału w zakresie udzielonych mu kompetencji określonych w 

Uchwale Kompetencyjnej przyjętej przez Zarząd Regionu. 



3. Zadania Oddziału 

a) reprezentowanie związku wobec urzędów, instytucji oraz partnerów 

społecznych funkcjonujących na terenie oddziału, zgodnie z uchwałą 

kompetencyjną,  

b) prowadzenie bieżącej analizy stanu i liczebności organizacji związkowych 

działających na terenie oddziału, 

c) utrzymanie bieżących kontaktów z organizacjami związkowymi, 

d) monitorowanie zagrożeń dotyczących  funkcjonowania organizacji 

związkowych, bezrobocia, zwolnień grupowych, procesów restrukturyzacji 

przedsiębiorstw, przestrzegania prawa pracy, 

e) koordynowanie działań związkowych, w tym akcji protestacyjnych, 

f) współpraca przy opracowaniu  krótko i długofalowych strategii w zakresie 

rozwoju związku na obszarze działania oddziału, 

g) koordynowanie, organizowanie i uczestniczenie w uroczystościach 

patriotyczno-religijnych i związkowych, 

h) informowanie na bieżąco Zarządu Regionu o problemach i zagrożeniach w 

organizacjach związkowych na terenie oddziału.    

i) pomoc w tworzeniu nowych organizacji związkowych , pozyskiwanie nowych 

członków, 

      j) udział w promocji Związku i jej koordynacja, 

      k) organizacja sprawnej komunikacji wewnętrznej pomiędzy poszczególnymi     

organizacjami związkowymi i  ich członkami  a także komunikacji zewnętrznej, 

      l)  Pomoc prawna i doradztwo ekonomiczne: 

- interwencje w wypadku łamania prawa pracy i prawa związkowego, 

- koordynacja pomocy prawnej w sprawach indywidualnych członków Związku, 

- koordynacja pomocy  eksperckiej  i konsultacji w zakresie: 

- negocjacji i rokowań, 

- tworzenia zakładowych  i ponadzakładowych układów zbiorowych, 

- inicjatyw prawodawczych i przygotowania opinii merytorycznych na potrzeby 

zarządu  regionu i innych struktur  związkowych. 

 m) koordynacja i pomoc  w organizacji podstawowych i specjalistycznych szkoleń 

związkowych, 

n) monitorowanie comiesięcznego odprowadzania składek przez organizacje 

związkowe działające na obszarze oddziału, 

o) monitorowanie organizacji związkowych w zakresie wypełniania obowiązków 

podatkowych i innych czynności prawnych. 

 

4. Obsługa i finansowanie Oddziałów odbywa się zgodnie z Uchwałą nr 

13/XXIII/2010 Zarządu Regionu 

§  9 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 
 

 



Uchwała nr 48/XXIV/2012 z dnia 09.05.2012 r. 
ws. wprowadzenia Zarządu Komisarycznego 

Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” na podstawie par. 

55 pkt. 2 oraz par.56 pkt. 1 i 2 postanawia wprowadzić Zarząd Komisaryczny w 

Organizacji Międzyzakładowej  NSZZ  „Solidarność” Stokrotka S.A. w Lublinie.    

Do ustalenia składu osobowego Zarządu Komisarycznego  Zarząd Regionu  

upoważnia Prezydium Zarządu Regionu. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ustalenia składu osobowego Zarządu 

Komisarycznego. 

 

 

Uchwała nr 49/XXIV/2012 z dnia 25.06.2012 r. 
ws.: zwołania WZDR 

Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” postanawia 

zwołać XXV WZD Regionu w dniu 26 września 2012 r. 

 

 

Uchwała nr 50/XXIV/2012 z dnia 25.06.2012 r. 

ws.: obchodów 32 rocznicy Lubelskiego Lipca’80 

Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” postanawia 

zorganizować uroczyste obchody 32 rocznicy Lubelskiego Lipca’80 i powstania NSZZ 

„Solidarność” w dniu 15 lipca 2012 roku. 

 

 

Uchwała nr 51/XXIV/2012 z dnia 4.07.2012 r. 

ws.: upoważnienia Prezydium Zarządu Regionu 

Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” upoważnia 

Prezydium do wystąpienia do organów ściągania o podjęcie działań wobec 

urzędników państwowych działających na szkodę Zakładów Azotowych „Puławy” 

S.A. 

 

 

Uchwała Nr 52 /XXIV/2012 z dnia 01.08.2012 

ws.: projektu uchwał na KZD 

Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” postanawia zgłosić 

przedłożone przez Prezydium projekty uchwał pod obrady Krajowego Zjazdu 

Delegatów NSZZ „Solidarność”. 

 

 

Uchwała Nr 53 /XXIV/2012 z dnia 05.09.2012 
ws.: wystąpienia do Komisji Krajowej o dotację na wsparcia finansowe działań 
statutowych Regionu 

Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” postanawia 
wystąpić z wnioskiem do Komisji Krajowej o dotację na wsparcie finansowe realizacji 
statutowych działań Związku. 



Uchwała Nr 54 /XXIV/2012 z dnia 05.09.2012 
ws.: przyjęcia rozliczenia finansowego XX Biegów Solidarności 

Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” postanawia przyjąć 

rozliczenie finansowe XX biegów Solidarności. 

 

 

Uchwała Nr 55 /XXIV/2012 z dnia 05.09.2012 

ws.: przedłużenia funkcjonowania Zarządu Komisarycznego 

Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” postanawia 

przedłużyć o 3 miesiące funkcjonowanie Zarządu Komisarycznego w Organizacji 

Międzyzakładowej w Stokrotce S.A. 

 

 

Uchwała Nr 56 /XXIV/2012 z dnia 05.09.2012 

ws.: sfinansowania relikwiarza 

Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” postanawia pokryć 

koszty relikwiarza z relikwią błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, która ma być 

umieszczona w kościele przy klasztorze Ojców Jezuitów w Lublinie. 

 

 

Uchwała Nr 57/XXV/2012 z dnia 7 listopada 2012 r. 

ws. nowelizacji budżetu 

 Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” przyjmuje 

proponowane przez Prezydium zmiany w budżecie Zarządu Regionu na 2012 rok.  

 

 

Uchwała Nr 58/XXV/2012 z dnia 7 listopada 2012 r. 

ws.  wprowadzenia zarządu komisarycznego 

 Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” ze względu na 

wielomiesięczne łamanie prawa związkowego w Organizacji Zakładowej NSZZ 

„Solidarność” w WSK Tomaszów  lubelski Sp. z o. o. polegające na uchylaniu się 

Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” od zwołania zebrania wyborczego w celu 

wyboru przewodniczącego organizacji zakładowej postanawia wprowadzić w tej 

organizacji Zarząd Komisaryczny. 

W skład Zarządu Komisarycznego zostają powołani; 

1. Koper Stanisław - przewodniczący 

2. Luchowski Mieczysław – członek 

3. Klich Mirosław            -        „     

 

 

Uchwała Nr 59/XXV/2012 z dnia 7 listopada 2012 r. 

ws.  zmian w regulaminie 

Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” postanawia przyjąć 

przygotowane przez Prezydium na wniosek RKR poprawki w; 



1. Regulaminie Regionalnego Funduszu Pomocy dla Członków NSZZ „Solidarność” 

Szykanowanych za Działalność Związkową 

2. Regulaminie Funduszu Pomocy Członkom NSZZ „Solidarność” 

Represjonowanym w Stanie Wojennym i Ich Rodzinom 

3. Regulaminie Regionalnego Funduszu Rozwoju Związku 

 

 

Uchwała nr  60/XXV/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. 

ws. uchwalenia budżetu Zarządu Regionu Środkowowschodniego  

NSZZ „Solidarność” na 2013 r 

Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Zespołu ds. Budżetu uchwala przedłożony budżet na 2013 r. 

 

 

Uchwała nr  61/XXV/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. 

ws. kontynuowania akcji protestacyjnej 

Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” pozytywnie ocenia efekt 

dotychczas prowadzonych w Regionie akcji protestacyjnych przeciwko podniesieniu 

wieku emerytalnego oraz nadużywaniu stosowania umów cywilno – prawnych w 

Polsce. Zarząd Regionu postanawia kontynuować akcje protestacyjne w 2013 r. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 


