
Uchwała KK nr 23/04 

 

ws. ograniczeń łączenia funkcji związkowych ze stanowiskiem w zakładzie pracy, 

administracji państwowej i samorządowej, w organizacji politycznej oraz łączenia 

funkcji we władzach związkowych, zmieniona Uchwałami KK nr 10/07 oraz 10/13 

(Tekst jednolity). 

 

 

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność", działając na podstawie § 61 ust. 2 w związku z § 47 

Statutu NSZZ "Solidarność" postanawia, co następuje. 

 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

 

1. Funkcjami związkowymi, o których mowa w § 47 Statutu NSZZ "Solidarność", są wszystkie 

funkcje we władzach związkowych, w tym funkcja delegata - członka władzy stanowiącej 

wszystkich jednostek organizacyjnych Związku. 

2. Członkowie władzy stanowiącej, którą tworzą wszyscy członkowie danej jednostki 

organizacyjnej Związku, czyli zakładowego lub międzyzakładowego zebrania członków nie 

pełnią funkcji związkowej, o której mowa ust.1. 

 

Rozdział I 
Łączenie funkcji związkowych ze stanowiskiem w zakładzie pracy 

 

§ 2 

 

1. Ograniczenia zawarte w § 47 ust. 3 Statutu NSZZ "Solidarność" dotyczą: 

1) funkcji związkowych w podstawowych jednostkach organizacyjnych Związku oraz       

w ich niższych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 19 ust. 7 Statutu 

NSZZ "Solidarność"; 

2) każdego pracodawcy lub osoby zarządzającej w jego imieniu zakładem pracy 

niezależnie od jego wielkości. 

2. U pracodawców o wielopoziomowej strukturze kierownika jednostki podległej bezpośrednio 

pracodawcy – osobom kierującym jednoosobowo zakładem pracy (i ich zastępcom) lub 

osobom wchodzącym w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy - należy 

traktować jako osobę zarządzającą w imieniu pracodawcy zakładem pracy. 

3. Ponadto funkcji związkowych w organizacji zakładowej lub międzyzakładowej działającej     

u danego pracodawcy nie mogą pełnić osoby upoważnione do dokonywania w imieniu 

pracodawcy co najmniej jednej z następujących czynności z zakresu prawa pracy: 

1) nawiązywanie lub rozwiązywanie stosunku pracy; 

2) ustalanie warunków pracy i płacy. 

4. Zakaz, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy osób posiadających kompetencje jedynie              

w zakresie wydawania opinii oraz składania wniosków w sprawach, o których mowa                

w ust. 3 punktach 1 i 2. 

5. Powyższe zastrzeżenia odnoszą się do każdego pracodawcy, w tym do pracodawcy 

działającego w formie spółek i spółdzielni, a ponadto funkcji związkowej nie można łączyć        

z członkostwem w zarządzie spółki lub spółdzielni, w których jest się w stosunku pracy. 

 



§ 3 

 

1. Ograniczenie zawarte w § 47 ust. 4 Statutu NSZZ "Solidarność" dotyczy zakazu pełnienia 

funkcji związkowych na poziomie ponadzakładowym przez pracodawcę lub osobę 

zarządzającą w jego imieniu zakładem pracy niezależnie od jego wielkości. 

2. Nie istnieje formalne ograniczenie w pełnieniu funkcji delegata wchodzącego w skład władzy 

stanowiącej regionalnych i krajowych jednostek organizacyjnych Związku, wynikające                

z ograniczeń związanych z zajmowanym stanowiskiem w zakładzie pracy. 

 

Rozdział II 
Łączenie funkcji związkowych ze stanowiskiem w administracji państwowej                      

i samorządowej 

 

§ 4 

 

Ograniczenia zawarte w § 47 ust. 6 Statutu NSZZ "Solidarność" dotyczą funkcji związkowych 

zdefiniowanych w § 1 ust. 1, których nie można łączyć: 

1. Z następującymi stanowiskami w administracji państwowej: 

1) dyrektorów i zastępców dyrektorów departamentów oraz równoważnych komórek 

organizacyjnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych; 

2) dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich; 

3) kierowników i zastępców kierowników terenowych urzędów państwowych 

podporządkowanych naczelnym i centralnym organom państwowym; 

4) dyrektorów i zastępców dyrektorów wydziałów oraz równorzędnych komórek 

organizacyjnych urzędów wojewódzkich; 

5) głównych księgowych w urzędach wymienionych w punktach 1 - 4; 

6) wszelkich przełożonych bezpośrednich lub pośrednich osób wymienionych 

w punktach 1 - 5. 

2. Z następującymi stanowiskami w administracji samorządowej: 

1) wójta lub burmistrza lub prezydenta oraz ich zastępców; 

2) członków zarządów powiatów; 

3) członków zarządów województw; 

4) sekretarza gminy, powiatu lub województwa, skarbnika gminy, powiatu lub 

województwa, 

5) kierowniczymi stanowiskami urzędniczymi określonymi we właściwych przepisach. 

 

Rozdział III 
Łączenie funkcji związkowych z mandatem posła i senatora 

 

§ 5 

 

Ograniczenie zawarte w § 47 ust. 5 Statutu NSZZ "Solidarność" dotyczy funkcji związkowych, 

o których mowa w § 1 ust. 1, z wyjątkiem funkcji delegata do władzy stanowiącej i odnosi się 

do mandatu posła na Sejm RP, senatora RP oraz posła do Parlamentu Europejskiego. 

 

 

 

 

 



Rozdział IV 
Łączenie funkcji związkowych z funkcją pełnioną w organizacji politycznej 

 

§ 6 

 

1. Ograniczenie zawarte w § 47 ust. 7 Statutu NSZZ "Solidarność" oznacza, że nie można łączyć 

żadnej z funkcji związkowych, o których mowa w § 1 ust. 1, z kierowniczymi funkcjami              

w organach organizacji politycznych. 

2. Za kierowniczą funkcję w organizacji politycznej uważa się wszystkie funkcje pełnione              

w organach organizacji politycznej posiadające kompetencje władcze w ramach organizacji, 

niezależnie od poziomu organizacyjnego, na jakim one występują oraz niezależnie od sposobu 

objęcia tych funkcji (stanowiska). 

3. Nie traktuje się jako funkcji kierowniczej funkcji delegata na zjazdy organizacji politycznej 

różnych szczebli. 

 

Rozdział V 
Łączenie funkcji członka władzy wykonawczej z funkcją członka władzy kontrolnej 

jednostek organizacyjnych Związku 

 

§ 7 

 

Ograniczenie zawarte w § 47 ust. 2 Statutu NSZZ "Solidarność" oznacza zakaz łączenia funkcji 

członka władzy kontrolnej danej jednostki organizacyjnej Związku z funkcją członka władzy 

wykonawczej tej jednostki. Ograniczenie to dotyczy każdego członka tej władzy, niezależnie 

od tego, czy funkcję tę objął w wyniku wyboru przez władze stanowiącą tej jednostki                         

czy w inny sposób, zgodnie z postanowieniami § 35 ust. 2 - 6 Statutu NSZZ "Solidarność". 

 

Rozdział VI 
Postanowienia końcowe 

 

§ 8 

 

1. Tracą moc uchwały Komisji Krajowej nr nr: 9/2000, 57/2001 oraz 71/2001. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 

 

Kołobrzeg, 7.05.2013 r.      Komisja Krajowa 

NSZZ „Solidarność”  

 

Sekretarz 

KK NSZZ „Solidarność” 

(-) Ewa Zydorek 

 

 

 


