
UCHWAŁA KK nr 17/06 
ws. tworzenia i funkcjonowania struktur problemowych Związku 

 
 

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, działając na podstawie § 61 ust. 2 oraz  
§ 30 Statutu NSZZ „Solidarność”, zwanego dalej Statutem, uchwala zasady tworzenia, 
funkcjonowania oraz łączenia się problemowych struktur Związku. 

 
§ 1 

1. Zarząd regionu, rada krajowego sekretariatu branżowego, rada krajowej sekcji branżowej 
może utworzyć sekcję problemową do której należeć mogą członkowie Związku zrzeszeni  
w jednostkach organizacyjnych Związku zarejestrowanych w danym regionie lub 
tworzących dany sekretariat lub sekcję branżową. Wyżej wymienione władze 
wykonawcze jednostek organizacyjnych Związku uchwalają zasady tworzenia i 
funkcjonowania utworzonych przez nią sekcji problemowych.  

2 Komisja Krajowa może na wniosek regionalnych i branżowych sekcji problemowych 
utworzyć krajową sekcję problemową, ustalając zasady jej funkcjonowania. 

 
§ 2 

1. Zadaniem sekcji problemowej jest realizowanie celów statutowych Związku na rzecz 
zrzeszonych w niej członków Związku. Władze sekcji problemowej reprezentują wobec 
władz Związku zrzeszonych w danej sekcji członków, a także mogą reprezentować – 
zgodnie  
z właściwymi upoważnieniami wydanymi przez władzę powołującą daną sekcję – 
Związek wobec władz samorządu terytorialnego i administracji państwowej. 

2. Komisja Krajowa może powołać krajowego koordynatora któremu powierzone zostaną 
zadania związane z problematyką którą zajmuje się dana struktura problemowa. Władze 
struktury problemowej współpracują z powołanym przez Komisję Krajową 
koordynatorem. 

 
§ 3 

1. Członkiem regionalnej lub branżowej sekcji problemowej może być każdy członek 
Związku który złoży do niej akces wraz z potwierdzeniem członkostwa przez władzę 
wykonawczą podstawowej jednostki organizacyjnej której jest on członkiem. Wzór 
zgłoszenia wraz  
z zaświadczeniem o którym mowa wyżej stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Zgłoszenie do danej sekcji problemowej może złożyć grupa członków Związku zrzeszona  
w jednej jednostce organizacyjnej Związku. W takim przypadku do zgłoszenia musi być 
załączona imienna lista wraz z podpisami członków Związku przystępujących do danej 
sekcji problemowej. Członkostwo w Związku może być potwierdzone listą, o której mowa 
wyżej, przez władzę wykonawczą jednostki organizacyjnej do której przynależą 
umieszczeni na niej członkowie Związku.  

3. Władza wykonawcza podstawowej jednostki organizacyjnej ma obowiązek 
poinformowania władzę wykonawczą struktury problemowej o ustaniu członkostwa 
członka Związku będącego jednocześnie członkiem danej struktury problemowej. 



§ 4 
Regionalne lub branżowe sekcje problemowe mogą przystąpić do krajowej sekcji 

problemowej zarejestrowanej przez Komisję Krajową, a w przypadku regionalnych lub 
branżowych sekcji emerytów i rencistów do Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów. 

§ 5 
1. Wybory delegatów do władzy stanowiącej regionalnej sekcji problemowej przeprowadza 

się  
w okręgach wyznaczonych przez radę danej sekcji problemowej. 

2. Przy wyborze delegatów, o których mowa w ust. 1 oraz pozostałych władz struktury 
problemowej stosuje się - analogicznie jak przy wyborze władz branżowych jednostek 
organizacyjnych Związku - postanowienia obowiązującej w Związku Ordynacji 
Wyborczej. 

3. W wyborach na kadencję 2010 – 2014 należy przyjmować rzeczywistą, zweryfikowaną 
przez władzę wykonawczą podstawowej jednostki organizacyjnej Związku liczbę 
członków, uprawnionych do przystąpienia do danej struktury problemowej. 

§ 6 
1. Warunkiem członkostwa w strukturze problemowej jest złożenie przez członka Związku 
akcesu, zgodnie z postanowieniami § 3. 
2. Członkowie Związku będący już członkami struktury problemowej, którzy dotychczas nie 
złożyli do niej akcesu, o którym mowa w § 3, winny to uczynić najpóźniej do końca 2012 r. 
3. Akces, o którym mowa w ust.1, złożony przez członka Związku zachowuje ważność do 
momentu jego wycofania lub utraty członkostwa w strukturze problemowej 
z innego powodu. Ponowne przystąpienie do struktury problemowej wymaga ponownego 
złożenia akcesu, o którym mowa w ust. 1.  
4. Od dnia 1 stycznia 2013 r. liczbę członków danej struktury problemowej stanowić będzie 
liczba członków Związku, których akcesy znajdują się w dokumentacji danej struktury 
problemowej.” 
 
 
Gdańsk, 22 marca 2006 r.       Komisja Krajowa 

 NSZZ „Solidarność”  

Sekretarz 

KK NSZZ „Solidarność” 

(-) Małgorzata Franczyk 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zał. 1 
 

PRZYSTĄPIENIE DO STRUKTURY PROBLEMOWEJ 
 
 
 
Ja, ..........................................................................członek …………………………………   
  (imię i nazwisko)      (nazwa organizacji) 

NSZZ „Solidarność” zarejestrowanej w Regionie ............................................... zgłaszam  
        (nazwa regionu) 

chęć przystąpienia do sekcji ………………………………………….........................  
      (nazwa sekcji) 

 
 
 
        ……………....................... 
..............................................      (podpis) 

                      (data) 

 
 
……………………………………………………………………………………………… 
                    (potwierdzenie członkostwa przez władzę podstawowej jednostki organizacyjnej) 

 

                       

 

 


