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PREAMBU£A
Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy Solidarnoæ powo³any w Polsce w wyniku
protestu robotniczego i utworzony na podstawie porozumienia zawartego dnia 31 sierpnia
1980 r. w Gdañsku pomiêdzy Miêdzyzak³adowym Komitetem Strajkowym a Komisj¹
Rz¹dow¹, opieraj¹c swoje dzia³ania na gruncie etyki chrzecijañskiej i katolickiej nauki
spo³ecznej, prowadzi dzia³alnoæ w zakresie obrony godnoci, praw i interesów
pracowniczych cz³onków Zwi¹zku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, spo³ecznych
i kulturalnych.

ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niezale¿noæ Zwi¹zku, nazwa, siedziba, terytorialny zakres
dzia³ania
§1
1. Statut niniejszy okrela cele i zasady dzia³ania oraz strukturê organizacyjn¹ Niezale¿nego
Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego Solidarnoæ, zwanego dalej Zwi¹zkiem.
2. Nazwa i znak graficzny Solidarnoæ stanowi¹ wy³¹czn¹ w³asnoæ Zwi¹zku i podlegaj¹
ochronie prawnej.
§2
1. Terenem dzia³ania Zwi¹zku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Zwi¹zek dzia³a tak¿e poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawców, do
których stosuje siê przepisy prawa polskiego.
3. Zwi¹zek ponadto mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ u innych pracodawców poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, jeli umowy miêdzynarodowe to przewiduj¹.
§3
Siedzib¹ Zwi¹zku i jego w³adz ogólnokrajowych jest Gdañsk.
§4
Zwi¹zek w swojej dzia³alnoci statutowej jest niezale¿ny od pracodawców, administracji
pañstwowej, samorz¹du terytorialnego, organizacji politycznych oraz innych organizacji.

Podmiotowy zakres dzia³ania
§5
1. Zwi¹zek zrzesza pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracê (tak¿e
spó³dzielczej umowy o pracê), a w rolniczych spó³dzielniach produkcyjnych zatrudnionych
na podstawie cz³onkostwa (wyboru, powo³ania, mianowania), jak równie¿ uczniów
przyzak³adowych szkó³ zawodowych wiadcz¹cych pracê na rzecz zak³adu pracy lub
pobieraj¹cych naukê zawodu, osoby wykonuj¹ce pracê nak³adcz¹, osoby wykonuj¹ce prace
na podstawie umowy agencyjnej, a tak¿e osoby czerpi¹ce rodki utrzymania z pracy
wykonywanej na innej podstawie prawnej ni¿ stosunek pracy. Cz³onkami Zwi¹zku mog¹
byæ tak¿e bezrobotni, emeryci i rencici oraz osoby odbywaj¹ce zastêpcz¹ s³u¿bê wojskow¹.
Utrata zatrudnienia, a tak¿e powo³anie do odbycia zasadniczej s³u¿by wojskowej nie
oznaczaj¹ utraty cz³onkostwa.
2. Osobom, które w sposób szczególny zas³u¿y³y siê dla Zwi¹zku, a które nie maj¹
uprawnieñ do zrzeszania siê w nim, Krajowy Zjazd Delegatów mo¿e nadaæ cz³onkostwo
honorowe Zwi¹zku w oparciu o regulamin przedstawiony przez Komisjê Krajow¹
i zatwierdzony przez Krajowy Zjazd Delegatów.

Cele i zadania Zwi¹zku
§6
Celem Zwi¹zku jest obrona godnoci, praw i interesów pracowniczych (zawodowych
i socjalnych) cz³onków Zwi¹zku, a w szczególnoci:
1) zabezpieczanie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej,
wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeñstwa i higieny pracy,
2) przeciwdzia³anie zjawisku bezrobocia i pomoc cz³onkom Zwi¹zku pozostaj¹cym
bez pracy,
3) d¹¿enie do zapewniania pracownikom warunków podnoszenia kwalifikacji
zawodowych,
4) ochrona interesów zdrowotnych, materialnych, socjalnych i kulturalnych cz³onków
Zwi¹zku oraz ich rodzin,
5) podejmowanie dzia³añ w duchu dialogu spo³ecznego, zmierzaj¹cych do
zharmonizowania interesów pracodawcy z interesami pracowników,
6) wp³ywanie na kszta³t polityki gospodarczej i spo³ecznej,
7) szerzenie zasad demokracji i wystêpowanie w obronie uniwersalnych wartoci
humanitarnych,
8) kszta³towanie aktywnej postawy dzia³ania dla dobra Ojczyzny,
9) dzia³anie na rzecz osób niepe³nosprawnych i potrzebuj¹cych szczególnej troski,
10) umacnianie rodziny oraz ochrona ¿ycia rodzinnego,
11) wspó³praca z organizacjami miêdzynarodowymi w zakresie solidarnej obrony
interesów pracowniczych i respektowania praw cz³owieka,
12) ochrona i promocja kultury oraz szeroko pojêtej edukacji,
13) podejmowanie dzia³añ na rzecz ochrony naturalnego rodowiska cz³owieka,
14) reprezentowanie interesów pracowniczych na forum miêdzynarodowym.

§7
Zwi¹zek realizuje swoje cele miêdzy innymi poprzez:
1) reprezentowanie swoich cz³onków wobec pracodawców, w³adz i organów
administracji pañstwowej, samorz¹du terytorialnego oraz organizacji i instytucji
spo³ecznych,
2) zawieranie i wypowiadanie uk³adów zbiorowych pracy oraz innych porozumieñ
z pracodawcami,
3) organizowanie i kierowanie akcjami protestacyjnymi, do strajku w³¹cznie,
w przypadku naruszenia interesów pracowniczych,
4) udzielanie pomocy prawnej i podejmowanie interwencji w sprawach dotycz¹cych
zakresu dzia³ania Zwi¹zku,
5) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy oraz sprawowanie nadzoru
nad przestrzeganiem przepisów, a tak¿e zasad bezpieczeñstwa i higieny pracy,
podejmowanie przewidzianych prawem dzia³añ w przypadku wystêpowania zagro¿eñ
dla ¿ycia i zdrowia pracowników oraz zapewnianie okresowej kontroli stanowisk pracy,
6) tworzenie funduszy celowych, w tym strajkowego, szkoleniowego, eksperckiego,
rozwoju Zwi¹zku, pomocy niepe³nosprawnym, pomocy bezrobotnym oraz funduszu
zwi¹zanego z organizowaniem i wspieraniem sportu, turystyki i rekreacji,
7) opiniowanie i inicjowanie projektów aktów prawnych z zakresu objêtego zadaniami
zwi¹zków zawodowych, prowadzenie dzia³alnoci badawczej w celu przygotowania
opinii Zwi¹zku wi¹¿¹cych siê z jego dzia³alnoci¹,
8) szkolenia zwi¹zkowe i przekwalifikowania zawodowe,
9) tworzenie podmiotów dla prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej w celu uzyskania
rodków na realizacjê zadañ statutowych,
10) powo³ywanie agend dla realizacji zadañ statutowych,
11) wspó³dzia³anie z organami w³adzy, administracji pañstwowej i samorz¹du
terytorialnego w zakresie wynikaj¹cym z przepisów prawa,
12) udzia³ w dzia³alnoci organizacji miêdzynarodowych,
13) inicjowanie i organizowanie samopomocy cz³onków Zwi¹zku,
14) udzielanie pomocy materialnej cz³onkom Zwi¹zku,
15) podejmowanie starañ maj¹cych na celu zapewnienie cz³onkom Zwi¹zku i ich
rodzinom odpowiedniego udzia³u w wiadczeniach z funduszu socjalnego i innych
funduszy pracodawcy,
16) wspó³udzia³ w tworzeniu i dzia³aniu funduszy emerytalnych i ró¿nych form
ubezpieczeñ,
17) informowanie cz³onków o dzia³aniach Zwi¹zku oraz prowadzenie dzia³alnoci
prasowej, wydawniczej i innej medialnej,
18) wspó³dzia³anie ze s³u¿b¹ zdrowia na rzecz ochrony zdrowia pracowników i ich
rodzin,
19) z prowadzenie badañ nad warunkami ¿ycia ogó³u pracowników, w szczególnoci
nad poziomem kosztów utrzymania,
20) popieranie inicjatyw w zakresie usprawnienia gospodarki, rozwoju kultury, owiaty,
nauki i postêpu technicznego,
21) przeciwdzia³anie przyczynom i skutkom patologii spo³ecznej,
22) prowadzenie dzia³alnoci owiatowo  kulturalnej,

23) organizowanie i wspieranie dzia³añ na rzecz rekreacji, sportu i turystki,
24) prowadzenie ró¿nych form dzia³alnoci charytatywnej.

ROZDZIA£ II
CZ£ONKOSTWO ZWI¥ZKU
Zasady ogólne
§8
1. Cz³onkostwo w Zwi¹zku mo¿liwe jest tylko poprzez przynale¿noæ do organizacji
zak³adowej lub miêdzyzak³adowej  z zastrze¿eniem postanowieñ § 10 ust. 4. W przypadku
osób bêd¹cych w stosunku pracy, cz³onkostwo w Zwi¹zku mo¿e byæ realizowane tylko
poprzez przynale¿noæ do organizacji zak³adowej lub miêdzyzak³adowej dzia³aj¹cej
u pracodawcy, u którego ta osoba jest zatrudniona.
2. Ka¿dy cz³onek Zwi¹zku mo¿e nale¿eæ wy³¹cznie do jednej organizacji zak³adowej lub
miêdzyzak³adowej, niezale¿nie od liczby tytu³ów uprawniaj¹cych do cz³onkostwa
w Zwi¹zku.
3. Cz³onek Zwi¹zku nie mo¿e nale¿eæ do innego zwi¹zku zawodowego zarejestrowanego
w Polsce. Nie dotyczy to przynale¿noci do NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarnoæ.

Nabycie cz³onkostwa
§9
1. Cz³onkostwo Zwi¹zku nabywa siê z chwil¹ przyjêcia deklaracji cz³onkowskiej uchwa³¹
komisji zak³adowej lub miêdzyzak³adowej. Komisja zak³adowa lub miêdzyzak³adowa
podejmuje uchwa³ê w sprawie przyjêcia lub odmowy przyjêcia w poczet cz³onków
organizacji zak³adowej lub miêdzyzak³adowej, której jest w³adz¹, w terminie nie d³u¿szym
ni¿ 30 dni od daty z³o¿enia deklaracji przez kandydata na cz³onka. Odmowa przyjêcia
w poczet cz³onków wymaga pisemnego uzasadnienia.
2. Komisja zak³adowa lub miêdzyzak³adowa mo¿e scedowaæ uprawnienie, o którym mowa
w ust. 1, na komisjê wydzia³ow¹, oddzia³ow¹ lub podzak³adow¹, a tak¿e na prezydium
komisji zak³adowej lub miêdzyzak³adowej, je¿eli takie zosta³o utworzone.
3. Od uchwa³y odmawiaj¹cej przyjêcia do Zwi¹zku przys³uguje prawo wniesienia odwo³ania
do zak³adowego zebrania cz³onków lub delegatów, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od
dnia jej dorêczenia. Zak³adowe zebranie cz³onków lub delegatów powinno rozpatrzyæ
odwo³anie, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia jego wniesienia. Od decyzji odmowy
przyjêcia w poczet cz³onków Zwi¹zku kandydatowi na cz³onka przys³uguje prawo
wniesienia odwo³ania do zarz¹du regionu w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia
otrzymania od zak³adowego zebrania cz³onków lub delegatów pisemnej uchwa³y wraz
z uzasadnieniem w tej sprawie.
4. W razie niepodjêcia uchwa³y przez komisjê zak³adow¹ lub miêdzyzak³adow¹ albo przez
zak³adowe zebranie cz³onków lub delegatów w terminach okrelonych w ust. 1 i 3,

kandydatowi na cz³onka przys³uguje prawo wniesienia odwo³ania bezporednio do zarz¹du
regionu, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia bezskutecznego up³ywu tych terminów.
5. Zarz¹d regionu jest zobowi¹zany do podjêcia decyzji w sprawach, o których mowa w ust.
3 i 4, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia otrzymania odwo³ania. Decyzja zarz¹du
regionu w sprawie przyjêcia lub odmowy przyjêcia w poczet cz³onków Zwi¹zku jest
ostateczna.
6. Ilekroæ w ust. 3 i 4 mówi siê o zak³adowym zebraniu cz³onków lub delegatów, rozumieæ
przez to nale¿y tak¿e miêdzyzak³adowe zebranie cz³onków lub delegatów.

Zachowanie cz³onkostwa w przypadku zmiany pracodawcy.
Zmiana przynale¿noci do podstawowych jednostek
organizacyjnych Zwi¹zku.
§ 10
1. Zmiana przynale¿noci do organizacji zak³adowej lub miêdzyzak³adowej mo¿e nast¹piæ
w wyniku zmiany pracodawcy lub wyst¹pienia z tej jednostki i kontynuowania cz³onkostwa
w innej organizacji zak³adowej i miêdzyzak³adowej, z zastrze¿eniem postanowieñ § 8 ust.
1 i 2 oraz § 19 ust. 2, a tak¿e w wyniku zmian obszaru dzia³ania organizacji zak³adowych
lub miêdzyzak³adowych.
2. W przypadku zmiany pracodawcy przez cz³onka Zwi¹zku, powoduj¹cej koniecznoæ
zmiany przynale¿noci do podstawowej jednostki organizacyjnej, staje siê on z mocy prawa
cz³onkiem organizacji zak³adowej lub miêdzyzak³adowej dzia³aj¹cej u nowego pracodawcy
zgodnie z miejscem jego pracy.
3. Cz³onek Zwi¹zku, o którym mowa w ust. 2, jest zobowi¹zany udokumentowaæ stosownym
zawiadczeniem swoj¹ przynale¿noæ do Zwi¹zku w poprzedniej organizacji zak³adowej
lub miêdzyzak³adowej. Bez jej udokumentowania bêdzie traktowany jak kandydat na cz³onka
Zwi¹zku, do którego stosuje siê postanowienia zawarte w § 9.
4. Cz³onek Zwi¹zku, który utraci³ prawo przynale¿noci do dotychczasowej organizacji
zak³adowej i miêdzyzak³adowej lub z niej wyst¹pi³, a chce kontynuowaæ cz³onkostwo
w Zwi¹zku, przystêpuje do innej zak³adowej lub miêdzyzak³adowej organizacji, w stosunku
do której przys³uguje mu prawo przynale¿noci, zgodnie z zastrze¿eniem postanowieñ § 8
ust. 1 i 2 oraz § 19 ust. 2, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 3 miesi¹ce od utraty prawa
przynale¿noci lub wyst¹pienia z organizacji dotychczasowej. Po up³ywie powy¿szego
terminu jego cz³onkostwo w Zwi¹zku ustaje z mocy prawa.
5. Zasady postêpowania w przypadku zmiany przynale¿noci do organizacji zak³adowej
i miêdzyzak³adowej, spowodowanej zmian¹ obszaru dzia³ania organizacji zak³adowych
lub miêdzyzak³adowych, reguluj¹ postanowienia uchwa³y Komisji Krajowej podjêtej na
podstawie postanowieñ § 21.
6. Przejcie na emeryturê lub rentê oraz utrata zatrudnienia nie powoduj¹ ustania cz³onkostwa
w dotychczasowej organizacji zak³adowej lub miêdzyzak³adowej.

§ 11
1. Cz³onek Zwi¹zku, podejmuj¹cy zatrudnienie u pracodawcy nie objêtego dzia³alnoci¹
podstawowej jednostki organizacyjnej Zwi¹zku, mo¿e:
1) pozostaæ cz³onkiem dotychczasowej organizacji zak³adowej lub miêdzyzak³adowej,
je¿eli komisja zak³adowa lub miêdzyzak³adowa wyrazi³a na to zgodê, a nowy
pracodawca dzia³a na terenie objêtym dzia³alnoci¹ dotychczasowego regionu; wówczas
dotychczasowa organizacja zak³adowa lub miêdzyzak³adowa rozszerza swój zakres
dzia³ania na nowy zak³ad pracy. Decyzje o rozszerzeniu lub nierozszerzeniu zakresu
dzia³ania organizacji zak³adowej lub miêdzyzak³adowej na pracodawcê nieobjêtego
dzia³alnoci¹ ¿adnej podstawowej jednostki organizacyjnej Zwi¹zku podejmuje komisja
zak³adowa lub miêdzyzak³adowa w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od momentu
przyjêcia wiadomoci o tym fakcie,
2) z³o¿yæ deklaracjê cz³onkowsk¹ w dowolnie wybranej przez siebie organizacji
zak³adowej lub miêdzyzak³adowej dzia³aj¹cej na terenie danego regionu. Po przyjêciu
tej osoby w poczet cz³onków, organizacja przyjmuj¹ca rozszerza swój dotychczasowy
zakres dzia³ania na nowego pracodawcê zatrudniaj¹cego tê osobê, przy czym
dotychczasowa organizacja zak³adowa przekszta³ca siê w organizacjê miêdzyzak³adow¹.
2. Organizacja zak³adowa lub miêdzyzak³adowa, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ma prawo
odmówiæ przyjêcia w poczet swoich cz³onków osoby, o której mowa w tym ustêpie.
Przyjêcie lub odmowa przyjêcia w poczet cz³onków organizacji zak³adowej lub
miêdzyzak³adowej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, powinna nast¹piæ w terminie nie d³u¿szym
ni¿ 30 dni od z³o¿enia deklaracji cz³onkowskiej. Niepodjêcie decyzji w tym terminie jest
równoznaczne z decyzj¹ odmawiaj¹c¹ przyjêcia w poczet cz³onków organizacji zak³adowej
lub miêdzyzak³adowej. Decyzja odmawiaj¹ca przyjêcia do danej organizacji zak³adowej
lub miêdzyzak³adowej jest ostateczna.
3. W przypadku odmowy przyjêcia do organizacji zak³adowej lub miêdzy-zak³adowej,
o której mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 lub braku zgody na rozszerzenie zakresu dzia³ania,
o którym mowa w ust. 1 pkt 1, cz³onek Zwi¹zku ma prawo zwróciæ siê do w³aciwego
zarz¹du regionu. Zarz¹d regionu ma obowi¹zek wskazania, nie póniej ni¿ w terminie 30
dni, organizacji zak³adowej lub miêdzyzak³adowej, w której bêdzie móg³ kontynuowaæ
swoje cz³onkostwo.

Zawieszenie cz³onkostwa
§ 12
1. Zawieszenie cz³onkostwa w Zwi¹zku polega na utracie praw cz³onka Zwi¹zku przez
okrelony czas z jednoczesnym zwolnieniem z wykonywania obowi¹zków cz³onkowskich.
Zawieszenie cz³onkostwa nastêpuje ze wzglêdów formalnych w przypadku zaistnienia
przeszkód prawnych w przynale¿noci do zwi¹zków zawodowych, wynikaj¹cych
z powszechnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa albo gdy wymaga tego specyfika
pe³nionych funkcji publicznych.
2. W okresie zawieszenia cz³onkostwa osoba, której to dotyczy, nie jest cz³onkiem Zwi¹zku
w rozumieniu postanowieñ Statutu. Jednak¿e okres ten nie powoduje przerwy

w cz³onkostwie, o którym mowa w § 50 ust. 2 pkt 1, ale nie jest zaliczany do ³¹cznego
czasu trwania cz³onkostwa.
3. Szczegó³owe zasady postêpowania w sprawach o zawieszenie cz³onkostwa okrela
uchwa³a Komisji Krajowej.

Ustanie cz³onkostwa
§ 13
1. Cz³onkostwo Zwi¹zku ustaje na skutek:
1) wyst¹pienia ze Zwi¹zku,
2) pozbawienia cz³onkostwa (wykluczenia ze Zwi¹zku),
3) skrelenia z rejestru cz³onków,
4) niezachowania trybu postêpowania, o którym mówi § 10 ust. 4,
5) mierci cz³onka Zwi¹zku.
2. Wyst¹pienie ze Zwi¹zku nastêpuje w formie pisemnego owiadczenia woli cz³onka
Zwi¹zku, skierowanego do w³aciwej komisji zak³adowej lub miêdzyzak³adowej.
3. Pozbawienie cz³onkostwa (wykluczenie ze Zwi¹zku) nastêpuje w wyniku uchwa³y komisji
zak³adowej lub miêdzyzak³adowej podjêtej na skutek powa¿nego naruszenia przez cz³onka
Zwi¹zku postanowieñ Statutu, innych postanowieñ prawa wewn¹trzzwi¹zkowego lub
postêpowania nielicuj¹cego z godnoci¹ cz³onka Zwi¹zku. Uchwa³a musi byæ podjêta
w g³osowaniu tajnym i wymaga pisemnego uzasadnienia. Od uchwa³y pozbawiaj¹cej
cz³onkostwa przys³uguje prawo odwo³ania do zak³adowego zebrania cz³onków lub
delegatów, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od daty dorêczenia uchwa³y. Zak³adowe
zebranie cz³onków lub delegatów mo¿e rozpatrzyæ odwo³anie w terminie nie d³u¿szym ni¿
30 dni od dnia wniesienia odwo³ania. W razie podtrzymania decyzji o pozbawieniu
cz³onkostwa lub niepodjêcia uchwa³y przez zak³adowe zebranie cz³onków lub delegatów
w wyznaczonym terminie, odwo³uj¹cemu siê przys³uguje prawo wniesienia odwo³ania do
zarz¹du regionu, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia dorêczenia decyzji zak³adowego
zebrania cz³onków lub delegatów albo od dnia bezskutecznego up³ywu terminu rozpatrzenia
odwo³ania przez zak³adowe zebranie cz³onków lub delegatów.
4. Zarz¹d regionu jest zobowi¹zany do podjêcia decyzji w sprawach, o których mowa w ust.
3, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia otrzymania odwo³ania. Decyzja zarz¹du
regionu w sprawie pozbawienia cz³onkostwa jest ostateczna.
5. Skrelenie z rejestru cz³onków nastêpuje z powodu zalegania z zap³at¹ sk³adki zwi¹zkowej
nale¿nej za co najmniej 3 miesi¹ce, po uprzednim pisemnym wezwaniu przez komisjê
zak³adow¹ lub miêdzyzak³adow¹ do uregulowania tych nale¿noci, w terminie nie krótszym
ni¿ 30 dni.
6. Komisja zak³adowa lub miêdzyzak³adowa ma obowi¹zek wys³ania wezwania, o którym
mowa w ust. 5, niezw³ocznie po stwierdzeniu niewype³nienia obowi¹zku op³acania sk³adek
przez cz³onka Zwi¹zku.
7. Nieuregulowanie przez cz³onka Zwi¹zku zaleg³ych sk³adek, w terminie ustalonym przez
komisjê zak³adow¹ lub miêdzyzak³adow¹, powoduje skrelenie go z rejestru cz³onków

przez komisjê zak³adow¹ lub miêdzyzak³adow¹ na podstawie podjêtej uchwa³y. Komisja
zak³adowa lub miêdzyzak³adowa zawiadamia zainteresowanego cz³onka o uchwale
skrelaj¹cej go z rejestru cz³onków, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 7 dni od daty jej podjêcia.
8. Od skrelenia z rejestru cz³onków przys³uguje prawo odwo³ania do zarz¹du regionu,
w terminie nie d³u¿szym ni¿ 14 dni od otrzymania zawiadomienia o skreleniu. Zarz¹d
regionu uchyla albo utrzymuje w mocy uchwa³ê o skreleniu z rejestru cz³onków. Zarz¹d
regionu lub, w jego imieniu, prezydium - jeli takie uprawnienie zosta³o mu przekazane jest zobowi¹zany do podjêcia decyzji, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia otrzymania
odwo³ania. Decyzja zarz¹du regionu jest ostateczna.
9. W przypadku odwo³ania siê od uchwa³y pozbawiaj¹cej cz³onkostwa, uchwa³a ta ulega
zawieszeniu do czasu podjêcia decyzji przez zak³adowe zebranie cz³onków lub delegatów
b¹d przez zarz¹d regionu.
10. Ilekroæ w tym paragrafie mowa o zak³adowym zebraniu cz³onków lub delegatów nale¿y
przez to rozumieæ równie¿ miêdzyzak³adowe zebranie cz³onków lub delegatów.

ROZDZIA£ III
PRAWA I OBOWI¥ZKI CZ£ONKÓW ZWI¥ZKU
§ 14
1. Cz³onek Zwi¹zku ma prawo do:
1) korzystania z pomocy Zwi¹zku w obronie praw pracowniczych i obywatelskich,
2) otrzymywania pomocy, w tym finansowej, w okresie pozostawania bez pracy ze
wzglêdu na prowadzon¹ dzia³alnoæ zwi¹zkow¹,
3) wybierania i bycia wybieranym do w³adz Zwi¹zku, z uwzglêdnieniem zasady
równoci, zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu i innych aktów prawa
wewn¹trzzwi¹zkowego,
4) pomocy Zwi¹zku w sytuacjach losowych, zgodnie z zasadami okrelonymi w uchwale
finansowej Krajowego Zjazdu Delegatów, o której mowa w § 69,
5) wystêpowania z wnioskami i postulatami do w³adz Zwi¹zku,
6) informacji o decyzjach i innych dzia³aniach w³adz Zwi¹zku oraz wgl¹du do
dokumentów dotycz¹cych jego osoby,
7) obrony w przypadku postawienia mu zarzutów w sprawach wewn¹trz-zwi¹zkowych
oraz do uczestniczenia w zebraniach, na których podejmowane s¹ decyzje dotycz¹ce
jego osoby,
8) uczestniczenia w posiedzeniach w³adzy stanowi¹cej i wykonawczej na zasadach
okrelonych w regulaminach obrad tych w³adz.
2. Cz³onek Zwi¹zku zatrudniony u kilku pracodawców, objêtych dzia³aniem ró¿nych
podstawowych jednostek organizacyjnych Zwi¹zku, ma prawo do obrony swoich praw
wobec pracodawców przez podstawowe jednostki organizacyjne Zwi¹zku dzia³aj¹ce u tych
pracodawców.
§ 15
Cz³onek Zwi¹zku jest zobowi¹zany:

1) przestrzegaæ postanowieñ Statutu i uchwa³ w³adz Zwi¹zku oraz regularnie p³aciæ
sk³adki cz³onkowskie,
2) braæ udzia³ w ¿yciu zwi¹zkowym,
3) uczestniczyæ w zebraniach w jednostkach organizacyjnych Zwi¹zku, do których
nale¿y oraz w posiedzeniach w³adz Zwi¹zku, do których zosta³ wybrany,
a w szczególnoci w zebraniach sprawozdawczo-wyborczych,
4) solidarnie uczestniczyæ w akcjach podejmowanych przez Zwi¹zek i powstrzymywaæ
siê od nieakceptowanego przez Zwi¹zek udzia³u w akcjach organizowanych przez inne
zwi¹zki zawodowe,
5) nie podejmowaæ czynów, które naruszaj¹ dobre imiê Zwi¹zku.

ROZDZIA£ IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZWI¥ZKU
Zagadnienia ogólne
§ 16
1. Zwi¹zek jest zorganizowany na zasadzie terytorialno - bran¿owej.
2. Terytorialnymi jednostkami organizacyjnymi Zwi¹zku s¹ organizacje zak³adowe,
miêdzyzak³adowe i regiony oraz inne jednostki tworzone na mocy postanowieñ § 23.
3. Bran¿owymi jednostkami organizacyjnymi Zwi¹zku s¹ krajowe i regionalne sekretariaty
bran¿owe oraz krajowe, miêdzyregionalne i regionalne sekcje bran¿owe.
4. Ponadto mog¹ byæ tworzone, na mocy postanowieñ § 30, problemowe jednostki
organizacyjne Zwi¹zku, w tym zawodowe.
§ 17
Zwi¹zek posiada osobowoæ prawn¹. Ponadto osobowoæ prawn¹ posiadaj¹: organizacje
zak³adowe, organizacje miêdzyzak³adowe, organizacje podzak³adowe, regiony, krajowe
sekretariaty bran¿owe, Krajowy Sekretariat Emerytów i Rencistów, Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków.
§ 18
1. Jednostka organizacyjna Zwi¹zku, której w³adza jest jednoczenie organem rejestruj¹cym,
pe³ni wobec zarejestrowanej przez siebie jednostki organizacyjnej Zwi¹zku funkcjê
nadzorcz¹, koordynuje jej dzia³alnoæ oraz podejmuje wi¹¿¹ce j¹ decyzje, a tak¿e mo¿e
dokonaæ jej wyrejestrowania, zgodnie z postanowieniami § 31.
2. Krajowy sekretariat bran¿owy koordynuje dzia³alnoæ nale¿¹cych do niego krajowych
sekcji bran¿owych.

Terytorialne jednostki organizacyjne Zwi¹zku
§ 19
1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Zwi¹zku s¹: zak³adowe organizacje
koordynacyjne, organizacje zak³adowe i organizacje miêdzyzak³adowe z zastrze¿eniem
postanowieñ ust.2
2. U jednego pracodawcy mo¿e dzia³aæ tylko jedna podstawowa jednostka organizacyjna
Zwi¹zku.
3. Organizacj¹ zak³adow¹, z uwzglêdnieniem postanowieñ ust.6, jest jednostka
organizacyjna Zwi¹zku zrzeszaj¹ca pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy,
bez wzglêdu na wykonywany przez nich zawód oraz osoby nie pozostaj¹ce w stosunku
zatrudnienia, a bêd¹ce cz³onkami tej organizacji zgodnie z zasadami okrelonymi
w Rozdziale II.
4. Organizacj¹ miêdzyzak³adow¹ jest organizacja, która zrzesza osoby, o których mowa
w ust. 3, i swoim zasiêgiem dzia³ania obejmuje co najmniej dwóch pracodawców.
5. Organizacj¹ miêdzyzak³adow¹ jest równie¿ terenowa organizacja Zwi¹zku  nie maj¹ca
swojej siedziby u ¿adnego z pracodawców  zrzeszaj¹ca osoby zatrudnione u pracodawców
z danego terenu lub bran¿y, nieobjêtych dzia³aniem innej podstawowej jednostki
organizacyjnej Zwi¹zku. Ponadto organizacj¹ miêdzyzak³adow¹ jest organizacja, która
zrzesza wy³¹cznie osoby niepozostaj¹ce w stosunku pracy.
6. Zak³adowa organizacja koordynacyjna powstaje u pracodawcy utworzonego w wyniku
po³¹czenia pracodawców objêtych dotychczas zakresem dzia³ania ró¿nych podstawowych
jednostek organizacyjnych Zwi¹zku. Rejestr zak³adowych organizacji koordynacyjnych
prowadzi Komisja Krajowa. Szczegó³owe zasady funkcjonowania zak³adowych organizacji
koordynacyjnych okrela uchwa³a Krajowego Zjazdu Delegatów, który mo¿e to uprawnienie
scedowaæ na Komisjê Krajow¹.
7. Organizacje zak³adowe i miêdzyzak³adowe tworz¹, w miarê potrzeby, ni¿sze jednostki
organizacyjne Zwi¹zku. Ni¿szymi jednostkami organizacyjnymi Zwi¹zku s¹
w szczególnoci: organizacje wydzia³owe, oddzia³owe, ko³a oraz organizacje podzak³adowe,
o których mowa w ust. 8.
8. Organizacja zak³adowa lub miêdzyzak³adowa, która w wyniku zmiany struktury
pracodawcy utraci³a status podstawowej jednostki organizacyjnej Zwi¹zku, mo¿e na wniosek
w³adzy stanowi¹cej podstawowej jednostki organizacyjnej Zwi¹zku, której sta³a siê czêci¹,
zostaæ zarejestrowana - przez w³aciwy terytorialnie dla niej zarz¹d regionu - jako organizacja
podzak³adowa. Zasady tworzenia i funkcjonowania organizacji podzak³adowych okrela
uchwa³a Krajowego Zjazdu Delegatów, który mo¿e to uprawnienie scedowaæ na Komisjê
Krajow¹.
§ 20
1. Pracownicy zatrudnieni u danego pracodawcy, chc¹cy utworzyæ organizacjê zak³adow¹,
tworz¹ tymczasow¹ komisjê zak³adow¹. Zadaniem tymczasowej komisji zak³adowej jest

doprowadzenie do zarejestrowania organizacji zak³adowej przez w³aciwy terytorialnie
zarz¹d regionu.
2. Organizacja terenowa jest tworzona zgodnie z ustaleniami zawartymi w uchwale
Krajowego Zjazdu Delegatów, o której mowa w § 35 ust. 7.
3. Po zarejestrowaniu organizacji zak³adowej, tymczasowa komisja zak³adowa pe³ni funkcje
komisji zak³adowej do czasu wyboru statutowych w³adz tej organizacji. Wybory statutowych
w³adz przeprowadza siê w ci¹gu 3 miesiêcy od daty zarejestrowania przez zarz¹d regionu
danej organizacji zak³adowej.
4. Ustêpy 1 i 3 stosuje siê odpowiednio do tworzenia organizacji miêdzy-zak³adowej, z tym
zastrze¿eniem, i¿ w sk³ad tymczasowej komisji miêdzy-zak³adowej powinni wchodziæ
pracownicy zatrudnieni u wszystkich pracodawców, którzy bêd¹ objêci dzia³aniem tej
organizacji.
§ 21
1. Zasady ³¹czenia i podzia³u podstawowych jednostek organizacyjnych okrela uchwa³a
Komisji Krajowej, z tym, ¿e maj¹tek organizacji zak³adowej lub miêdzyzakladowej, która
utraci³a status podstawowej jednostki organizacyjnej Zwi¹zku i nastêpnie zosta³a
zarejestrowana jako organizacja podzak³adowa, pozostaje przy niej w ca³oci.
2. Zasady postêpowania, w przypadku podzia³u lub po³¹czenia z inn¹ jednostk¹
organizacyjn¹ Zwi¹zku, okrela uchwa³a Komisji Krajowej
§ 22
1. Region tworz¹ organizacje zak³adowe i miêdzyzak³adowe, których teren dzia³ania lub
siedziba znajduje siê w obszarze dzia³ania regionu, a tak¿e ni¿sze jednostki organizacyjne
organizacji zak³adowych i miêdzyzak³adowych, o których mowa w § 24 oraz § 19 ust.8.
2. Zasiêg dzia³ania regionu obejmuje obszar spójny, którego granicê okrelaj¹ granice
powiatów wchodz¹cych w jego sk³ad.
3. Krajowy Zjazd Delegatów uchwala zasady tworzenia i funkcjonowania regionów.
4. Decyzjê o utworzeniu regionu i okreleniu jego obszaru dzia³ania, zmianie obszaru
dzia³ania regionu oraz o wyrejestrowaniu regionu podejmuje Komisja Krajowa.
5. Rejestr regionów prowadzi Komisja Krajowa.
§ 23
Zarz¹d regionu dokonuje, w oparciu o zasady okrelone w uchwale Komisji Krajowej,
podzia³u regionu na oddzia³y i ich organom przedstawicielskim ma prawo przekazaæ czêæ
swoich kompetencji. Regulamin funkcjonowania oddzia³ów ustanawia zarz¹d regionu
zgodnie z zasadami okrelonymi w uchwale Komisji Krajowej.
§ 24
Organizacja wydzia³owa, oddzia³owa i podzak³adowa obejmuj¹ca swym dzia³aniem czêæ
zak³adu pracy znajduj¹c¹ siê na terenie regionu innego ni¿ region rejestruj¹cy organizacjê
zak³adow¹ lub miêdzyzak³adow¹ - na wniosek jej komisji zak³adowej lub miêdzyzak³adowej

- mo¿e byæ zarejestrowana przez zarz¹d regionu, na terenie którego prowadzi dzia³alnoæ
zwi¹zkow¹. Zasady dzia³ania, warunki i tryb rejestracji takich organizacji okrela uchwa³a
Komisji Krajowej.

Bran¿owe jednostki organizacyjne Zwi¹zku
§ 25
Zasady tworzenia i rejestracji bran¿owych jednostek organizacyjnych Zwi¹zku okrela
Krajowy Zjazd Delegatów z uwzglêdnieniem postanowieñ § 16 ust. 3 i §§ 26, 27, 28 i 29.
§ 26
1. Rejestracji i wyrejestrowania krajowych sekretariatów bran¿owych i krajowych sekcji
bran¿owych dokonuje Komisja Krajowa, na podstawie uchwalonego przez siebie
regulaminu, zgodnie z zasadami okrelonymi w uchwale Krajowego Zjazdu Delegatów.
2. Rejestracji i wyrejestrowania regionalnych sekretariatów bran¿owych oraz regionalnych
i miêdzyregionalnych sekcji bran¿owych dokonuje zarz¹d regionu, zgodnie z zasadami
okrelonymi w uchwale Komisji Krajowej.
§ 27
1. Do regionalnej sekcji bran¿owej, zrzeszaj¹cej cz³onków Zwi¹zku zatrudnionych
u pracodawców z bran¿y odpowiadaj¹cej danej sekcji, mog¹ nale¿eæ:
1) organizacje zak³adowe i miêdzyzak³adowe z danego regionu,
2) ni¿sze jednostki organizacyjne organizacji zak³adowych i miêdzy-zak³adowych, nie
nale¿¹cych do ¿adnej regionalnej lub krajowej sekcji bran¿owej, zgodnie z zasadami
ustalonymi przez Krajowy Zjazd Delegatów na mocy postanowieñ § 25.
2. Do miêdzyregionalnej sekcji bran¿owej, zrzeszaj¹cej cz³onków Zwi¹zku zatrudnionych
u pracodawców z bran¿y odpowiadaj¹cej danej sekcji, mog¹ nale¿eæ:
1) organizacje zak³adowe i miêdzyzak³adowe,
2) ni¿sze jednostki organizacyjne organizacji zak³adowych i miêdzy-zak³adowych,
nienale¿¹cych do ¿adnej regionalnej lub krajowej sekcji bran¿owej, zgodnie z zasadami
ustalonymi przez Krajowy Zjazd Delegatów na mocy postanowieñ § 25, dzia³aj¹ce na
terenie jednego województwa lub na terenie okrelonym zgodnie z uchwa³¹ Komisji
Krajowej, o której mowa w § 26 ust. 2.
3. Do krajowej sekcji bran¿owej mog¹ nale¿eæ:
1) regionalne i miêdzyregionalne sekcje bran¿owe,
2) jednostki organizacyjne Zwi¹zku  o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2  z regionów,
w których nie istnieje regionalna sekcja, nale¿¹ca do danej krajowej sekcji bran¿owej
i nie objête zakresem dzia³alnoci miêdzy-regionalnej sekcji.
4. Jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, mo¿e nale¿eæ wy³¹cznie do
jednej regionalnej albo miêdzyregionalnej sekcji bran¿owej albo te¿ do krajowej sekcji
bran¿owej, je¿eli nie dzia³a na terenie objêtym dzia³alnoci¹ regionalnej lub
miêdzyregionalnej sekcji bran¿owej.

§ 28
1. Decyzje o wst¹pieniu i o wyst¹pieniu organizacji zak³adowej albo miêdzyzak³adowej
lub jej ni¿szej jednostki organizacyjnej z regionalnej sekcji bran¿owej lub bezporednio
krajowej sekcji bran¿owej podejmuje w³adza stanowi¹ca podstawowej jednostki
organizacyjnej Zwi¹zku.
2. Decyzje o wst¹pieniu i o wyst¹pieniu regionalnej sekcji bran¿owej z krajowej sekcji
bran¿owej podejmuje w³adza stanowi¹ca regionalnej sekcji.
3. Od decyzji odmawiaj¹cej rejestracji sekcji bran¿owej przys³uguje prawo wniesienia
odwo³ania do w³adzy wykonawczej, która nie póniej ni¿ 30 dni od z³o¿enia odwo³ania,
mo¿e podtrzymaæ sw¹ decyzjê wiêkszoci¹ co najmniej 2/3 g³osów.
4. Postanowienia ust. 1, 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do miêdzyregionalnej sekcji bran¿owej
z uwzglêdnieniem postanowieñ uchwa³y Komisji Krajowej, o której mowa w § 26 ust. 2.
§ 29
1. Krajowa sekcja bran¿owa mo¿e ustaliæ swoj¹ strukturê organizacyjn¹, tworz¹c inne
wewnêtrzne jednostki organizacyjne Zwi¹zku zgodnie z zasadami przyjêtymi w uchwale
Krajowego Zjazdu Delegatów.
2. Krajowa sekcja bran¿owa nale¿y do krajowego sekretariatu bran¿owego obejmuj¹cego
swym zasiêgiem dzia³ania jej bran¿ê.
3. Krajowy sekretariat bran¿owy jest zrzeszeniem krajowych sekcji bran¿owych oraz innych
jednostek organizacyjnych Zwi¹zku wymienionych w ust. 4.
4. Zasady przystêpowania do krajowego sekretariatu bran¿owego innych jednostek
organizacyjnych Zwi¹zku, oprócz krajowych sekcji bran¿owych, uchwala Komisja Krajowa,
z zachowaniem nastêpuj¹cych regu³: do krajowego sekretariatu bran¿owego mog¹ nale¿eæ:
1) miêdzyregionalne i regionalne sekcje bran¿owe, je¿eli nie istnieje krajowa sekcja
danej bran¿y,
2) organizacje zak³adowe i miêdzyzak³adowe spe³niaj¹ce ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
a) je¿eli nie istnieje krajowa sekcja danej bran¿y,
b) je¿eli nie istnieje miêdzyregionalna ani regionalna sekcja bran¿owa obejmuj¹ca
swym dzia³aniem obszar dzia³ania danej organizacji zak³adowej lub miêdzyzak³adowej,
c) organizacja zak³adowa lub miêdzyzak³adowa prowadzi swoj¹ dzia³alnoæ na
terenie co najmniej dwóch województw.

Struktury problemowe
§ 30
1. Sekcje problemowe, w tym zawodowe, mog¹ byæ tworzone przy zarz¹dzie regionu,
radzie krajowego sekretariatu bran¿owego, radzie krajowej sekcji bran¿owej oraz przy
Komisji Krajowej.

2. Sekcje, o których mowa w ust. 1, rejestrowane s¹ przez w³adze jednostek organizacyjnych
Zwi¹zku, przy których powstaj¹. W³adze te ustanawiaj¹ regulaminy dzia³ania tych sekcji,
okrelaj¹c w nich miêdzy innymi przedmiot dzia³ania, wewnêtrzn¹ organizacjê oraz ich
prawa i obowi¹zki.
3. Do sekcji, o których mowa w ust. 1, mog¹ nale¿eæ wy³¹cznie cz³onkowie tej jednostki
organizacyjnej Zwi¹zku, której w³adza dan¹ sekcjê zarejestrowa³a. Ka¿dy cz³onek Zwi¹zku
mo¿e nale¿eæ do dowolnej liczby sekcji, o których mowa w ust. 1.
4. Sekcje, o których mowa w ust. 1, mog¹ ³¹czyæ siê, zgodnie z zasadami okrelonymi
w uchwale Komisji Krajowej.
5. Ponadto, jednostk¹ organizacyjn¹ w ramach struktur problemowych Zwi¹zku, jest
Krajowy Sekretariat Emerytów i Rencistów, który zrzesza regionalne sekcje emerytów
i rencistów.

Zakoñczenie istnienia Zwi¹zku i jego jednostek organizacyjnych
§ 31
Decyzjê w sprawie wyrejestrowania danej jednostki organizacyjnej Zwi¹zku ma prawo
podj¹æ w³adza wykonawcza, która j¹ zarejestrowa³a. Szczegó³owe zasady postêpowania
w tym zakresie okrela uchwa³a Krajowego Zjazdu Delegatów, który mo¿e przekazaæ to
uprawnienie Komisji Krajowej.
§ 32
1. Wyrejestrowanie danej jednostki organizacyjnej Zwi¹zku mo¿e nast¹piæ z ni¿ej
wymienionych przyczyn:
1) jednostka organizacyjna przesta³a zrzeszaæ odpowiedni¹ liczbê cz³onków okrelon¹
postanowieniami uchwa³y Krajowego Zjazdu Delegatów, który mo¿e przekazaæ to
uprawnienie Komisji Krajowej,
2) nast¹pi³ jej podzia³ lub po³¹czenie z inn¹ jednostk¹ organizacyjn¹,
3) w wyniku podjêcia uchwa³y, o której mowa w § 56 ust. 4, 5 i 6 oraz §§ 57 i 58,
4) w wyniku niespe³nienia wymogów, o których mowa w § 20 ust. 3,
5) z w³asnej inicjatywy, zgodnie z zasadami okrelonymi w uchwale Krajowego Zjazdu
Delegatów, który mo¿e przekazaæ to uprawnienie Komisji Krajowej.
2. W³adza wykonawcza Zwi¹zku dokonuj¹ca wyrejestrowania danej jednostki
organizacyjnej, posiadaj¹cej osobowoæ prawn¹, po stwierdzeniu faktu zakoñczenia jej
istnienia, wszczyna procedurê likwidacyjn¹, wyznaczaj¹c jednoczenie likwidatora, który
po zaspokojeniu zobowi¹zañ ci¹¿¹cych na tej jednostce, pozosta³y po niej maj¹tek przekazuje
na rzecz jednostki organizacyjnej Zwi¹zku, której w³adza dokonuje wyrejestrowania.
Procedura nie ma zastosowania do przypadku okrelonego w postanowieniach ust. 1 pkt 2.
§ 33
1. Uchwa³ê o rozwi¹zaniu Zwi¹zku mo¿e podj¹æ wy³¹cznie Krajowy Zjazd Delegatów,
przy czym za uchwa³¹ musi g³osowaæ wiêcej ni¿ po³owa uprawnionych do g³osowania.
Uchwa³a nabiera mocy po zatwierdzeniu jej przez co najmniej 2/3 liczby zarz¹dów regionów,
zrzeszaj¹cych ³¹cznie ponad po³owê cz³onków Zwi¹zku.

2. Uchwa³a o rozwi¹zaniu Zwi¹zku, o której mowa w ust. 1, okrela równie¿:
1) postêpowanie likwidacyjne Zwi¹zku z zastosowaniem zasad okrelonych w § 32
ust. 2, stosowanych odpowiednio,
2) sposób podzia³u i przeznaczenia maj¹tku Zwi¹zku,
3) postêpowanie likwidacyjne oraz sposób podzia³u i przeznaczenia maj¹tku
w odniesieniu do jednostek organizacyjnych Zwi¹zku posiadaj¹cych osobowoæ prawn¹,
z uwzglêdnieniem zasad okrelonych w punkcie 1.

ROZDZIA£ V
W£ADZE ZWI¥ZKU I ORGANY PRZEDSTAWICIELSKIE
Postanowienia ogólne
§ 34
1. W Zwi¹zku i jego jednostkach organizacyjnych funkcjonuj¹ nastêpuj¹ce rodzaje w³adz:
1) w³adza stanowi¹ca,
2) w³adza wykonawcza,
3) w³adza kontrolna.
2. W³adz¹ stanowi¹c¹ jest:
1) w organizacji zak³adowej i miêdzyzak³adowej  odpowiednio zak³adowe lub
miêdzyzak³adowe zebranie cz³onków lub delegatów,
2) w zak³adowej organizacji koordynacyjnej  zak³adowe zebranie koordynacyjne
cz³onków lub delegatów,
3) w regionie  walne zebranie delegatów regionu,
4) w sekcji bran¿owej  walne zebranie delegatów sekcji,
5) w sekretariacie bran¿owym  kongres sekretariatu,
6) ogólnokrajow¹ Zwi¹zku  Krajowy Zjazd Delegatów,
7) w Krajowym Sekretariacie Emerytów i Rencistów  Kongres Krajowego Sekretariatu
Emerytów i Rencistów,
8) w pozosta³ych jednostkach organizacyjnych s¹ odpowiednie organy, zgodnie
z postanowieniami ust. 7 oraz przepisami szczególnymi wydanymi przez organ
rejestruj¹cy.
3. W³adz¹ wykonawcz¹ jest:
1) w organizacji zak³adowej i miêdzyzak³adowej  odpowiednio komisja zak³adowa
lub miêdzyzak³adowa,
2) w zak³adowej organizacji koordynacyjnej  zak³adowa komisja koordynacyjna,
3) w regionie  zarz¹d regionu,
4) w sekcji bran¿owej  rada sekcji,
5) w sekretariacie bran¿owym  rada sekretariatu,
6) ogólnokrajow¹ Zwi¹zku  Komisja Krajowa,
7) w Krajowym Sekretariacie Emerytów i Rencistów  Rada Krajowego Sekretariatu
Emerytów i Rencistów,
8) w pozosta³ych jednostkach organizacyjnych s¹ odpowiednie organy, zgodnie
z postanowieniami ust. 7 i przepisami szczególnymi wydanymi przez organ rejestruj¹cy.

4. W³adza wykonawcza wymieniona w ust. 3 punkty od 3 do 7 wybiera swoje prezydium.
Inne w³adze wykonawcze mog¹ równie¿ wybraæ swoje prezydium. Prezydium jest wybierane
zgodnie z postanowieniami §§ 42 i 51 ust. 2.
5. W³adz¹ kontroln¹ jest:
1) w organizacji zak³adowej i miêdzyzak³adowej  odpowiednio zak³adowa lub
miêdzyzak³adowa komisja rewizyjna,
2) w zak³adowej organizacji koordynacyjnej  zak³adowa koordynacyjna komisja
rewizyjna,
3) w regionie  regionalna komisja rewizyjna,
4) w sekcji bran¿owej  komisja rewizyjna sekcji,
5) w sekretariacie bran¿owym  komisja rewizyjna sekretariatu,
6) ogólnokrajow¹ Zwi¹zku  Krajowa Komisja Rewizyjna,
7) w Krajowym Sekretariacie Emerytów i Rencistów  Komisja Rewizyjna Krajowego
Sekretariatu Emerytów i Rencistów,
8) w pozosta³ych jednostkach organizacyjnych s¹ odpowiednie organy, zgodnie
z postanowieniami ust. 7 i przepisami szczególnymi wydanymi przez organ rejestruj¹cy.
6. W podstawowych jednostkach organizacyjnych Zwi¹zku zarz¹dem, w rozumieniu ustawy
o zwi¹zkach zawodowych, jest jej w³adza wykonawcza.
7. W wewnêtrznych jednostkach organizacji zak³adowych i miêdzyzak³adowych, o których
mowa w § 19 ust. 7, w³adz¹ stanowi¹c¹ jest odpowiednio: wydzia³owe, oddzia³owe lub
podzak³adowe zebranie cz³onków lub delegatów, w³adz¹ wykonawcz¹ jest odpowiednio:
komisja wydzia³owa, oddzia³owa lub podzak³adowa, a w³adz¹ kontroln¹ jest podzak³adowa
komisja rewizyjna oraz - je¿eli zosta³a powo³ana  odpowiednio: wydzia³owa lub
oddzia³owa. Analogiczne postanowienia dotycz¹ wszystkich wewnêtrznych jednostek
organizacji zak³adowych i miêdzyzak³adowych.
§ 35
1. W³adza stanowi¹ca wybiera w³adze: wykonawcz¹ i kontroln¹, z zastrze¿eniem
postanowieñ ust. 2 pkt 2, 3 i 4, ust. 3 pkt 2, ust. 4 pkt 2, ust. 5 pkt 2, ust. 6 pkt 2 oraz ust. 7.
2. W sk³ad Komisji Krajowej wchodz¹:
1) przewodnicz¹cy Komisji Krajowej,
2) przewodnicz¹cy zarz¹dów regionów,
3) przewodnicz¹cy rad krajowych sekretariatów bran¿owych,
4) Przewodnicz¹cy Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.
5) pozostali cz³onkowie Komisji Krajowej wybrani przez Krajowy Zjazd Delegatów.
3. W sk³ad zarz¹du regionu wchodz¹:
1) przewodnicz¹cy zarz¹du regionu,
2) przewodnicz¹cy w³adz wykonawczych regionalnych bran¿owych jednostek
organizacyjnych i przewodnicz¹cy rady regionalnej sekcji emerytów i rencistów, zgodnie
z zasadami ustalonymi przez walne zebranie delegatów regionu,
3) pozostali cz³onkowie zarz¹du regionu wybrani przez walne zebranie delegatów
regionu.

4. W sk³ad rady krajowego sekretariatu bran¿owego wchodz¹:
1) przewodnicz¹cy rady krajowego sekretariatu bran¿owego,
2) przewodnicz¹cy rad krajowych sekcji bran¿owych nale¿¹cych do danego krajowego
sekretariatu bran¿owego,
3) pozostali cz³onkowie rady krajowego sekretariatu bran¿owego wybrani przez kongres
sekretariatu.
5. W sk³ad komisji zak³adowej lub miêdzyzak³adowej wchodz¹:
1) przewodnicz¹cy komisji zak³adowej lub miêdzyzak³adowej,
2) przewodnicz¹cy w³adz wykonawczych jednostek organizacyjnych Zwi¹zku, o których
mowa w § 19 ust. 7, zgodnie z zasadami ustalonymi przez zak³adowe lub
miêdzyzak³adowe zebranie cz³onków lub delegatów,
3) pozostali cz³onkowie komisji zak³adowej lub miêdzyzak³adowej wybrani przez
zak³adowe lub miêdzyzak³adowe zebranie cz³onków lub delegatów.
6. W sk³ad zak³adowej komisji koordynacyjnej wchodz¹:
1) przewodnicz¹cy zak³adowej komisji koordynacyjnej,
2) przewodnicz¹cy komisji zak³adowych organizacji zak³adowych nale¿¹cych do
zak³adowej organizacji koordynacyjnej,
3) pozostali cz³onkowie zak³adowej komisji koordynacyjnej wybrani przez zak³adowe
zebranie koordynacyjne cz³onków lub delegatów.
7. W³adze wykonawcze organizacji miêdzyzak³adowych, o których mowa w § 19 ust. 5,
mog¹ byæ wybierane  niekoniecznie sporód jej cz³onków, na zasadach okrelonych
w uchwale Krajowego Zjazdu Delegatów  przez w³aciwy zarz¹d regionu. W organizacjach
tych, na wniosek co najmniej 1/5 cz³onków danej organizacji, musz¹ byæ przeprowadzone
wybory w³adz wykonawczych na ogólnie obowi¹zuj¹cych zasadach.
§ 36
1. Kadencja ka¿dej w³adzy trwa cztery lata z tym, ¿e terminy wyborów na dan¹ kadencjê
dla w³adz poszczególnych szczebli okrela uchwa³a Komisji Krajowej. W wyj¹tkowych
przypadkach Komisja Krajowa mo¿e przed³u¿yæ lub skróciæ czas trwania kadencji
poszczególnych w³adz, nie wiêcej jednak ni¿ o 4 miesi¹ce. Wyboru na now¹ kadencje
dokonuje siê w terminach wyznaczonych przez Komisje Krajow¹, niezale¿nie od momentu
pierwszego posiedzenia danej w³adzy w poprzedniej kadencji.
2. Pocz¹tkiem kadencji w³adzy jest moment rozpoczêcia pierwszego posiedzenia tej w³adzy
w nowej kadencji. W³adza wykonawcza i kontrolna jest uprawniona do odbycia swego
pierwszego posiedzenia w nowej kadencji, je¿eli dokonano wyboru co najmniej po³owy
jej cz³onków wybieranych przez w³adzê stanowi¹c¹ danej jednostki organizacyjnej.
Kadencja prezydium danej w³adzy jest identyczna z kadencj¹ tej w³adzy.
3. Pocz¹tek kadencji danej w³adzy jest jednoczenie momentem zakoñczenia poprzedniej
kadencji, niezale¿nie od przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 1.

W³adza stanowi¹ca
§ 37
1. Krajowy Zjazd Delegatów jest najwy¿sz¹ w³adz¹ stanowi¹c¹ w Zwi¹zku.
2. W³adza stanowi¹ca jest najwy¿sz¹ w³adz¹ w danej jednostce organizacyjnej Zwi¹zku,
do której zakresu dzia³ania nale¿¹ wszystkie sprawy niezastrze¿one wyranie dla innych
w³adz.
3. W³adza stanowi¹ca jest zwi¹zana w swoim dzia³aniu postanowieniami Statutu oraz
postanowieniami uchwa³ w³adz Zwi¹zku wy¿szego rzêdu podjêtych w zakresie ich
w³aciwoci.
§ 38
1. W³adza stanowi¹ca podejmuje uchwa³y i decyzje wi¹¿¹ce dla pozosta³ych w³adz danej
jednostki organizacyjnej Zwi¹zku oraz wszystkich w³adz jednostek podrzêdnych w zakresie
ich w³aciwoci, z wyj¹tkami zastrze¿onymi w Statucie.
2. W zakresie spraw finansowo-maj¹tkowych w³adza stanowi¹ca podejmuje jedynie
uchwa³y, które w sposób ramowy nak³adaj¹ obowi¹zki w tym zakresie, a konkretne decyzje
finansowe przys³uguj¹ w³adzy wykonawczej.
§ 39
1. W sk³ad w³adzy stanowi¹cej, z wyj¹tkiem w³adzy stanowi¹cej jednostki organizacyjnej
Zwi¹zku, któr¹ tworz¹ wszyscy cz³onkowie danej jednostki, wchodz¹ delegaci wybierani
w okrêgach wyborczych, z zastrze¿eniem postanowieñ ust. 3 i 4. Sposób podzia³u na okrêgi
wyborcze oraz liczbê delegatów wybieranych w tych okrêgach wyborczych okrela w³adza
wykonawcza danej jednostki.
2. Zasady reguluj¹ce sposób przeprowadzania wyborów do w³adz stanowi¹cych,
z uwzglêdnieniem zasady proporcjonalnoci oraz zasad dopuszczaj¹cych zastosowanie
wyborów porednich, okrela uchwa³a Krajowego Zjazdu Delegatów.
3. W sk³ad Krajowego Zjazdu Delegatów wchodz¹ delegaci wybierani przez walne zebrania
delegatów regionów oraz osoby pe³ni¹ce funkcje wymienione w § 35 ust. 2 pkt 2 - 4.
4. W³adza stanowi¹ca jednostki podrzêdnej wybiera delegatów, a w wyborach porednich
- elektorów uprawnionych do wyboru delegatów do w³adzy stanowi¹cej jednostki
bezporednio nadrzêdnej oraz do w³adzy stanowi¹cej odpowiedniej bran¿owej jednostki
organizacyjnej, je¿eli do niej nale¿y.
§ 40
1. Do kompetencji w³adz stanowi¹cych nale¿y wybór wszystkich pozosta³ych w³adz danej
jednostki organizacyjnej Zwi¹zku.
2. W³adza stanowi¹ca ustala wewnêtrzn¹ strukturê organizacyjn¹ danej jednostki Zwi¹zku,
z zastrze¿eniem postanowieñ § 23.

W³adza wykonawcza
§ 41
1. W³adza wykonawcza danej jednostki organizacyjnej Zwi¹zku kieruje jej dzia³alnoci¹
i reprezentuje j¹ na zewn¹trz Zwi¹zku oraz wobec innych jednostek organizacyjnych
Zwi¹zku. W okresie pomiêdzy posiedzeniami w³adzy stanowi¹cej w³adza wykonawcza
podejmuje uchwa³y i decyzje wi¹¿¹ce dla wszystkich w³adz jednostek podrzêdnych
w zakresie ich w³aciwoci, z wyj¹tkami zastrze¿onymi w Statucie. W³adza wykonawcza
dokonuje rejestracji jednostek organizacyjnych Zwi¹zku wzglêdem niej podrzêdnych,
z zastrze¿eniem postanowieñ §§ 25 i 26, a tak¿e nadzoruje i koordynuje ich dzia³alnoæ.
2. W³adza wykonawcza danej jednostki organizacyjnej Zwi¹zku prowadzi politykê
finansow¹ tej jednostki, w tym uchwala i zatwierdza wykonanie bud¿etu danej jednostki
z tym, ¿e zak³adowa komisja koordynacyjna stosuje w tym zakresie postanowienia uchwa³y
Krajowego Zjazdu Delegatów, o której mowa w § 19 ust. 6.
3. Ponadto:
1) w³adza wykonawcza podstawowej jednostki organizacyjnej Zwi¹zku reprezentuje
cz³onków Zwi¹zku nale¿¹cych do danej podstawowej jednostki organizacyjnej Zwi¹zku
wobec pracodawcy, zawiera zak³adowe uk³ady zbiorowe pracy na zasadach okrelonych
przepisami prawa powszechnego oraz posiada inne uprawnienia, wynikaj¹ce z tych¿e
przepisów, a tak¿e mo¿e przekazaæ swoje uprawnienia komisji zak³adowej (jeli w³adz¹
wykonawcz¹ podstawowej jednostki organizacyjnej Zwi¹zku jest zak³adowa komisja
koordynacyjna),komisji podzak³adowej, wydzia³owej lub oddzia³owej,
2) zarz¹d regionu koordynuje dzia³alnoæ istniej¹cych w regionie jednostek
organizacyjnych Zwi¹zku oraz reprezentuje Zwi¹zek wobec pracodawców i ich
organizacji, w³adz samorz¹dowych i administracji rz¹dowej, a tak¿e wobec innych
organizacji i instytucji. Zarz¹d regionu zawiera ponad-zak³adowe uk³ady zbiorowe pracy
dla pracowników zatrudnionych na obszarze jego dzia³ania. Zarz¹d regionu mo¿e
upowa¿niæ do zawarcia uk³adu zbiorowego w³adzê wykonawcz¹ regionalnego
sekretariatu bran¿owego, regionalnej i miêdzyregionalnej sekcji bran¿owej, krajowego
sekretariatu bran¿owego, a tak¿e organ przedstawicielski, o którym mowa w § 45 ust.
3. Do reprezentowania spraw dotycz¹cych ca³ego województwa zarz¹dy regionów,
dzia³aj¹ce na jego terenie, tworz¹ organ przedstawicielski, o którym mowa w § 45 ust.
3.
3) rada krajowej sekcji bran¿owej reprezentuje Zwi¹zek w zakresie problematyki
zwi¹zanej z funkcjonowaniem danej bran¿y wobec organizacji pracodawców oraz
organów administracji pañstwowej, w uzgodnieniu z rad¹ krajowego sekretariatu
bran¿owego,
4) rada krajowego sekretariatu bran¿owego reprezentuje Zwi¹zek w zakresie
problematyki zwi¹zanej z funkcjonowaniem danej bran¿y, wobec organizacji
pracodawców i, z upowa¿nienia Komisji Krajowej wobec w³adz pañstwowych. Rada
krajowego sekretariatu bran¿owego zawiera ponadzak³adowe uk³ady zbiorowe pracy
w zakresie danej bran¿y na poziomie krajowym lub upowa¿nia do tego odpowiedni¹
radê sekcji,
5) w³adza wykonawcza bran¿owej jednostki organizacyjnej, na zlecenie nadrzêdnych

w³adz Zwi¹zku, opiniuje projekty aktów prawnych dotycz¹ce danej bran¿y lub zak³adu
pracy.
6) Komisja Krajowa jest uprawniona do zawierania uk³adów zbiorowych pracy oraz
dokonywania innych czynnoci prawnych dotycz¹cych uk³adów w imieniu NSZZ
Solidarnoæ, a tak¿e mo¿e scedowaæ to uprawnienie na poszczególne w³adze
wykonawcze jednostek organizacyjnych Zwi¹zku, z uwzglêdnieniem postanowieñ
punktów 2 i 4.
§ 42
1. Prezydium, o którym mowa w § 34 ust. 4, jest organem w³adzy wykonawczej.
2. Do zadañ prezydium w³adzy wykonawczej nale¿y kierowanie bie¿¹c¹ dzia³alnoci¹ danej
jednostki organizacyjnej Zwi¹zku.
3. Prezydium w³adzy wykonawczej tworz¹: przewodnicz¹cy oraz osoby wybrane na jego
wniosek sporód cz³onków tej w³adzy, w tym jego zastêpca lub zastêpcy, sekretarz i skarbnik.
Przewodnicz¹cy w³adzy wykonawczej jest jednoczenie przewodnicz¹cym prezydium tej
w³adzy.
4. Funkcji sekretarza i skarbnika nie mo¿na ³¹czyæ z funkcj¹ przewodnicz¹cego.
5. Przewodnicz¹cy reprezentuje na zewn¹trz w³adzê wykonawcz¹, z uwzglê-dnieniem
postanowieñ ust. 7 i 8 oraz § 46, kieruje pracami w³adzy wykonawczej i jej prezydium,
zobowi¹zany jest do nadzoru i egzekwowania wykonywania obowi¹zków przez cz³onków
w³adzy wykonawczej i jej prezydium.
6. W³adza wykonawcza mo¿e scedowaæ czêæ swoich uprawnieñ na prezydium, bez
mo¿liwoci dalszego ich przekazywania innym w³adzom Zwi¹zku, z zastrze¿eniem
uprawnieñ do wyboru cz³onków danego prezydium oraz uprawnieñ i obowi¹zków
okrelonych w postanowieniach §§ 28 ust. 3, 36 ust. 1, 41 ust. 2, 61 ust. 2, 71 ust. 1 i 3.
7. W jednostkach organizacyjnych Zwi¹zku, posiadaj¹cych osobowoæ prawn¹, czynnoci
prawne w imieniu tych jednostek podejmuje co najmniej dwóch cz³onków prezydium,
upowa¿nionych do tego stosown¹ jego decyzj¹, z wyj¹tkiem czynnoci prawnych
wykonywanych przez przewodnicz¹cego w³adzy wykonawczej, dokonuj¹cego czynnoci
w imieniu pracodawcy w stosunku do zatrudnianych przez jednostkê organizacyjn¹ Zwi¹zku
pracowników. Do czynnoci zwi¹zanych z zawieraniem ponadzak³adowych zbiorowych
uk³adów pracy, prezydium w³aciwej w³adzy wykonawczej wymienionej odpowiednio w §
41 ust. 3 pkt 2, 4 i 6, upowa¿nia siê co najmniej dwóch cz³onków tej w³adzy wykonawczej.
W³adza wykonawcza lub jej prezydium mo¿e upowa¿niæ osoby spoza swego sk³adu do
zawarcia umowy, z której wynikaæ mog¹ zobowi¹zania finansowe do kwoty w wysokoci
wyznaczonej przez tê w³adzê.
8. W przypadku, kiedy komisja zak³adowa lub miêdzyzak³adowa nie powo³a³a prezydium,
realizuje ona jego zadania i wype³nia kompetencje, a w szczególnoci okrelone
w postanowieniach ust. 7, udzielaj¹c upowa¿nienia co najmniej dwóm swoim cz³onkom.
9. Komisja zak³adowa i miêdzyzak³adowa mo¿e, za zgod¹ zarz¹du regionu, upowa¿niæ
osoby spoza swego sk³adu do dokonywania czynnoci w jej imieniu. W przypadku, gdy

upowa¿nienie ma dotyczyæ spraw zwi¹zanych z repre-zentowaniem cz³onków Zwi¹zku
wobec pracodawcy lub organizacji pracodawców, a dana organizacja zak³adowa nale¿y do
zak³adowej organizacji koordynacyjnej, wówczas dla wa¿noci upowa¿nienia niezbêdna
jest zgoda zak³adowej komisji koordynacyjnej. Zasady postêpowania upowa¿niaj¹ce do
wprowadzenia powy¿szej procedury okrela uchwa³a Krajowego Zjazdu Delegatów.
§ 43
W³adzom wykonawczym, oprócz uprawnieñ i obowi¹zków okrelonych w niniejszym
rozdziale, przys³uguj¹ równie¿ uprawnienia i obowi¹zki okrelone w Statucie, uchwa³ach
Krajowego Zjazdu Delegatów i uchwa³ach Komisji Krajowej.

W³adza kontrolna
§ 44
1. Komisja rewizyjna ka¿dej jednostki organizacyjnej Zwi¹zku kontroluje w³adzê
wykonawcz¹ tej jednostki i jej prezydium w zakresie dzia³alnoci finansowej, zgodnoci
dzia³ania tej w³adzy z postanowieniami Statutu i innych przepisów prawa wewn¹trzzwi¹zkowego, wi¹¿¹cych tê w³adzê oraz z powszechnie obowi¹zuj¹cymi przepisami
prawa.
2. Komisja rewizyjna nadrzêdnej jednostki organizacyjnej Zwi¹zku mo¿e poleciæ dowolnej
komisji rewizyjnej jednostki podrzêdnej podjêcie dzia³añ kontrolnych mieszcz¹cych siê
w jej kompetencjach oraz za¿¹daæ przekazania odpowiednich informacji i wyjanieñ, nie
póniej ni¿ w terminie 1 miesi¹ca.
3. Komisja rewizyjna, po powiadomieniu w³adzy kontrolowanej oraz w³adzy wykonawczej
jednostki organizacyjnej, w której dana komisja rewizyjna dzia³a, mo¿e kontrolowaæ w³adzê
podrzêdnej jednostki organizacyjnej. O zamiarze przeprowadzenia kontroli, komisja
rewizyjna musi powiadomiæ powy¿sze w³adze, nie póniej ni¿ 14 dni przed dniem
rozpoczêcia kontroli.
4. Komisja rewizyjna danej jednostki organizacyjnej Zwi¹zku ma prawo ¿¹daæ zwo³ania
posiedzenia jej w³adzy stanowi¹cej, które musi siê odbyæ w terminie nie d³u¿szym ni¿ 2
miesi¹ce od pisemnego z³o¿enia ¿¹dania w tej sprawie, a w przypadku Krajowego Zjazdu
Delegatów  w terminie nie d³u¿szym ni¿ 3 miesi¹ce. Jeli w tym terminie posiedzenie
w³adzy stanowi¹cej nie odbêdzie siê, wówczas prawo zwo³ania tego posiedzenia przechodzi
na komisjê rewizyjn¹.
5. Komisja rewizyjna ma prawo za¿¹daæ zwo³ania posiedzenia kontrolowanej w³adzy w celu
przedstawienia jej wyników kontroli i wniosków pokontrolnych. Posiedzenie to powinno
odbyæ siê nie póniej ni¿ 1 miesi¹c od dnia przedstawienia pisemnego ¿¹dania.
6. Komisja rewizyjna ma prawo za¿¹daæ powtórzenia g³osowania, a tak¿e przeprowadzenia
g³osowania imiennego podczas posiedzeñ kontrolowanej w³adzy w sytuacji, gdy, zdaniem
przedstawiciela komisji rewizyjnej, proponowana decyzja jest sprzeczna z postanowieniami
Statutu, prawa wewn¹trzzwi¹zkowego lub z przepisami prawa powszechnego, a tak¿e
w razie uznania, i¿ podejmowana decyzja mo¿e wywo³ywaæ skutki finansowe zagra¿aj¹ce

w³aciwemu funkcjonowaniu danej jednostki. W tym przypadku nie maj¹ zastosowania
postanowienia § 60 ust. 2.
7. Komisja rewizyjna, w wyniku dokonanej kontroli, formu³uje ustalenia i wnioski
pokontrolne, a w przypadku stwierdzenia nieprawid³owoci w kontrolowanej jednostce
wydaje zalecenia pokontrolne.
8. Cz³onek komisji rewizyjnej jest wy³¹czony z prac kontrolnych wobec jednostki
podrzêdnej Zwi¹zku, której jest cz³onkiem.
9. Zasady funkcjonowania i szczegó³owy zakres kompetencji w³adz kontrolnych ró¿nych
szczebli, okrela uchwa³a Krajowego Zjazdu Delegatów.

Organy przedstawicielskie
§ 45
1. W organizacjach gospodarczych i innych formach organizacyjnych skupiaj¹cych
pracodawców zatrudniaj¹cych cz³onków Zwi¹zku, komisje zak³adowe i miêdzyzak³adowe
dzia³aj¹ce u tych pracodawców, mog¹ tworzyæ wspólne organy przedstawicielskie 
miêdzyzak³adowe komisje koordynacyjne  reprezentuj¹ce je wobec organów kierowniczych
tych organizacji.
2. Miêdzyzak³adowe komisje koordynacyjne dzia³aj¹ zgodnie z zasadami uchwalonymi
przez Komisjê Krajow¹.
3. Zarz¹dy regionów, dzia³aj¹ce na terenie jednego województwa, tworz¹, zgodnie
z zasadami okrelonymi w uchwale Komisji Krajowej, organ przedstawicielski bêd¹cy ich
wspóln¹ reprezentacj¹ wobec pracodawców i ich organizacji, w³adz samorz¹dowych
i administracji rz¹dowej, a tak¿e wobec innych organizacji i instytucji w sprawach
dotycz¹cych ca³ego województwa.
4. Zasady dotycz¹ce podejmowania czynnoci zwi¹zanych z zawieraniem uk³adów
zbiorowych pracy przez organ, o którym mowa w § 45 ust. 3, okrela uchwa³a komisji
krajowej z tym, ¿e do zawarcia uk³adu zbiorowego pracy musi byæ upowa¿nionych co
najmniej dwóch cz³onków tego organu.
§ 46
W³adza wykonawcza mo¿e ustanowiæ swoich przedstawicieli do okrelonych czynnoci,
nadaj¹c im stosowne kompetencje.

Warunki pe³nienia funkcji zwi¹zkowych
§ 47
1. Cz³onkiem w³adzy jednostki organizacyjnej Zwi¹zku mo¿e byæ tylko cz³onek danej
jednostki, z wyj¹tkiem przypadku okrelonego w § 35 ust. 7.
2. W danej jednostce organizacyjnej Zwi¹zku, oprócz pe³nienia funkcji cz³onka w³adzy
stanowi¹cej, mo¿na byæ cz³onkiem tylko jednej z nastêpuj¹cych w³adz: wykonawczej lub
kontrolnej.

3. Funkcji zwi¹zkowych w podstawowej jednostce organizacyjnej Zwi¹zku dzia³aj¹cej
u danego pracodawcy, w tym w jej wewnêtrznych jednostkach organizacyjnych, nie mog¹
pe³niæ:
1) pracodawca,
2) osoba zarz¹dzaj¹ca zak³adem pracy,
3) osoba upowa¿niona w imieniu pracodawcy do nawi¹zywania lub rozwi¹zywania
stosunku pracy.
4. Funkcji zwi¹zkowych na poziomie ponadzak³adowym, z wyj¹tkiem funkcji delegata do
w³adzy stanowi¹cej, nie mog¹ pe³niæ osoby wymienione w ust. 3 pkt 1 i 2, z zastrze¿eniem
postanowieñ ust. 9.
5. Funkcji zwi¹zkowych, z wyj¹tkiem funkcji delegata do w³adzy stanowi¹cej, nie mo¿na
³¹czyæ z mandatem pos³a i senatora.
6. Funkcji zwi¹zkowych nie mo¿na ³¹czyæ z kierowniczymi stanowiskami w organach
w³adzy i administracji pañstwowej i samorz¹dowej oraz we w³adzach innych instytucji
pe³ni¹cych funkcje publiczne. Wykaz tych stanowisk okrela uchwa³a Komisji Krajowej.
7. Funkcji zwi¹zkowych nie mo¿na ³¹czyæ z kierownicz¹ funkcj¹ w organach organizacji
politycznych.
8. Funkcj¹ zwi¹zkow¹, o której mowa w niniejszym paragrafie, jest cz³onkostwo we
wszystkich w³adzach Zwi¹zku, oprócz cz³onkostwa we w³adzy stanowi¹cej jednostki
organizacyjnej Zwi¹zku, któr¹ tworz¹ wszyscy cz³onkowie danej jednostki.
9. Zakaz ³¹czenia funkcji, okrelony w postanowieniach ust. 4, nie dotyczy osób
dokonuj¹cych czynnoci w imieniu pracodawcy lub zarz¹dzaj¹cych zak³adem pracy
w strukturach organizacyjnych Zwi¹zku oraz zatrudniaj¹cych pracowników w podmiotach
tworzonych lub wspó³tworzonych przez Zwi¹zek b¹d jednostkê organizacyjn¹ Zwi¹zku.
Powy¿sze zasady stosuje siê tak¿e do pracodawców, w odniesieniu do których Zwi¹zek
lub jego jednostka organizacyjna jest podmiotem dominuj¹cym, w rozumieniu przepisów
kodeksu spó³ek handlowych, stosowanych odpowiednio.
§ 48
Cz³onek w³adzy wykonawczej lub kontrolnej, pozbawiony mandatu delegata  cz³onka
w³adzy stanowi¹cej, która dokona³a jego wyboru na dan¹ funkcjê, mo¿e pe³niæ tê funkcjê
do czasu podjêcia decyzji przez dan¹ w³adzê stanowi¹c¹ o jego dalszym pe³nieniu funkcji
lub odwo³aniu z pe³nionej funkcji. W³adza stanowi¹ca jest zobowi¹zana podj¹æ tê decyzjê
na najbli¿szym swoim posiedzeniu.
§ 49
W przypadku naruszenia zakazów okrelonych w postanowieniach § 47:
1) zarz¹d regionu stwierdza wyganiêcie mandatu osób pe³ni¹cych funkcje
w podstawowych jednostkach organizacyjnych Zwi¹zku oraz innych jednostkach
organizacyjnych zarejestrowanych przez zarz¹d regionu,
2) rada krajowego sekretariatu bran¿owego stwierdza wyganiêcie mandatu osób
pe³ni¹cych funkcje we w³adzach krajowych sekcji bran¿owych, nale¿¹cych do tego

sekretariatu bran¿owego,
3) Komisja Krajowa stwierdza wyganiêcie mandatu osób pe³ni¹cych funkcje we
w³adzach regionalnych, w³adzach krajowego sekretariatu bran¿owego, w³adzach
Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów, zak³adowej organizacji koordynacyjnej
oraz w ogólnokrajowych w³adzach Zwi¹zku.

Podstawowe zasady wyborcze
§ 50
1. Wszystkie w³adze Zwi¹zku pochodz¹ z wyborów bezporednich, z zastrze¿eniem postanowieñ
§§ 35 i 39.
2. Wybory do w³adz Zwi¹zku odbywaj¹ siê wed³ug nastêpuj¹cych zasad:
1) kandydatem mo¿e byæ:
a) ka¿dy cz³onek w³adzy stanowi¹cej, która dokonuje wyboru, legitymuj¹cy siê co
najmniej szeciomiesiêcznym, nieprzerwanym okresem przynale¿noci do Zwi¹zku
bezporednio poprzedzaj¹cym wybór; powy¿szy okres przynale¿noci nie dotyczy
organizacji nowotworzonych, z wyj¹tkiem powsta³ych w wyniku po³¹czenia lub
podzia³u organizacji ju¿ istniej¹cych;
b) cz³onek Zwi¹zku nale¿¹cy do jednostki organizacyjnej, której w³adza dokonuje
wyboru, mog¹cy wykazaæ siê co najmniej piêcioletnim nieprzerwanym okresem
przynale¿noci do Zwi¹zku bezporednio poprzedzaj¹cym wybór oraz uzyskaniem
pisemnego poparcia swojej kandydatury przez co najmniej 25% uprawnionych do
g³osowania, w okrelonym przez ordynacjê wyborcz¹ terminie;
2) g³osowanie odbywa siê w sposób tajny,
3) wyborcy przys³uguje jeden g³os,
4) g³osowaæ mo¿na tylko osobicie,
5) g³osuje siê na poszczególnych kandydatów,
6) wybory s¹ wa¿ne, gdy wziê³a w nich udzia³ co najmniej po³owa uprawnionych do
g³osowania,
7) do wyboru konieczne jest uzyskanie przez kandydata wiêcej ni¿ po³owy wa¿nie
oddanych g³osów, z tym, ¿e g³osów wa¿nych musi byæ wiêcej ni¿ g³osów niewa¿nych.
3. Wyboru dokonuje siê na okres kadencji danej w³adzy lub odpowiednio jej prezydium.
4. Odwo³ania cz³onka w³adzy dokonuje ta w³adza, która go wybra³a, z uwzglêdnieniem
zasad okrelonych w postanowieniach ust. 2 pkt 2  7.
§ 51
1. Przewodnicz¹cy w³adzy wykonawczej wybierany jest w wyborach bezporednich przez
dan¹ w³adzê stanowi¹c¹, z zastrze¿eniem postanowieñ § 35 ust. 7. Przewodnicz¹cego w³adzy
kontrolnej wybiera ta w³adza sporód swoich cz³onków.
2. Cz³onkowie prezydium w³adzy wykonawczej s¹ wybierani przez tê w³adzê na wniosek
przewodnicz¹cego, ze wskazaniem funkcji, na któr¹ dana osoba ma byæ wybrana.
Przewodnicz¹cy mo¿e wskazaæ tylko jedn¹ osobê kandyduj¹c¹ na okrelon¹ funkcjê
w prezydium. Wybór na ka¿d¹ funkcjê w prezydium stanowi oddzielne g³osowanie
wyborcze.

§ 52
Szczegó³owe postanowienia dotycz¹ce zasad przeprowadzania wyborów wszystkich w³adz
Zwi¹zku okrela uchwa³a Krajowego Zjazdu Delegatów.

Organizacja i obs³uga dzia³ania w³adz Zwi¹zku
§ 53
Przewodnicz¹cy w³adzy wykonawczej jednostki organizacyjnej Zwi¹zku, posiadaj¹cej
osobowoæ prawn¹, dokonuje czynnoci w imieniu pracodawcy w stosunku do pracowników
zatrudnionych przez dan¹ jednostkê.
§ 54
1. Funkcje zwi¹zkowe, które maj¹ byæ wykonywane w ramach stosunku pracy z wyboru,
okrela uchwa³a w³adzy wykonawczej jednostki organizacyjnej Zwi¹zku, posiadaj¹cej
osobowoæ prawn¹.
2. Szczegó³owe zasady zatrudniania osób, o których mowa w ust. 1, okrela uchwa³a
Krajowego Zjazdu Delegatów.

ROZDZIA£ VI
ODPOWIEDZIALNOÆ W£ADZ ZWI¥ZKOWYCH
§ 55
1. W³adze wszystkich jednostek organizacyjnych Zwi¹zku zobowi¹zane s¹ do prowadzenia
dzia³alnoci zwi¹zkowej, zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwa³ami w³adz
zwierzchnich.
2. Prowadzenie przez w³adze Zwi¹zku dzia³alnoci sprzecznej ze Statutem, innymi aktami
prawa wewn¹trzzwi¹zkowego lub decyzjami w³adz nadrzêdnych Zwi¹zku, powoduje
wszczêcie procedury postêpowania przewidzianej w postanowieniach §§ 56 - 58.
§ 56
1. Zarz¹d regionu, z w³asnej inicjatywy lub na wniosek regionalnej komisji rewizyjnej,
mo¿e podj¹æ uchwa³ê o zawieszeniu dzia³alnoci w³adzy wykonawczej i kontrolnej
organizacji zak³adowej lub miêdzyzak³adowej, prowadz¹cej dzia³alnoæ sprzeczn¹ ze
Statutem, innymi przepisami prawa wewn¹trz-zwi¹zkowego lub decyzjami w³adz
nadrzêdnych, po uprzednim wyznaczeniu terminu co najmniej 14 dni na dostosowanie
tej¿e dzia³alnoci do postanowieñ Statutu, prawa wewn¹trzzwi¹zkowego oraz decyzji w³adz
nadrzêdnych Zwi¹zku.
2. W okresie zawieszenia dzia³alnoci w³adz, o których mowa w ust. 1, statutowe obowi¹zki
i uprawnienia komisji zak³adowej lub miêdzyzak³adowej, z wyj¹tkiem prawa wykluczania
cz³onków Zwi¹zku, przejmuje zarz¹d komisaryczny wskazany przez zarz¹d regionu.
Obowi¹zki i uprawnienia w³adzy kontrolnej przejmuje regionalna komisja rewizyjna.

3. Zarz¹d komisaryczny zwo³uje posiedzenie zak³adowego lub miêdzyzak³adowego zebrania
cz³onków lub delegatów, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 3 miesi¹ce od daty podjêcia uchwa³y,
o której mowa w ust. 1. W trakcie tego posiedzenia nale¿y:
1) przeprowadziæ g³osowanie nad wnioskiem zarz¹du komisarycznego o odwo³anie
wszystkich cz³onków komisji zak³adowej lub miêdzy-zak³adowej,
2) przeprowadziæ g³osowanie nad wnioskiem o odwo³anie cz³onków komisji rewizyjnej,
jeli zarz¹d komisaryczny postawi³ taki wniosek. W przypadku odwo³ania cz³onków
w³adz wskazanych w pkt 1 i 2, nale¿y przeprowadziæ wybory uzupe³niaj¹ce na zasadach
ogólnych.
4. Jeli w okresie 3 miesiêcy, pomimo zwo³ania przez zarz¹d komisaryczny, nie odbêdzie
siê posiedzenie zak³adowego lub miêdzyzak³adowego zebrania cz³onków lub delegatów,
albo nie zostanie przeprowadzona procedura, o której mowa w ust. 3, organizacja zak³adowa
lub miêdzyzak³adowa zostaje skrelona przez zarz¹d regionu z regionalnego rejestru
organizacji zak³adowych i miêdzyzak³adowych Zwi¹zku.
5. Je¿eli po zakoñczeniu procedury przewidzianej w postanowieniach ust. 3, komisja
zak³adowa lub miêdzyzak³adowa w dalszym ci¹gu prowadzi dzia³alnoæ sprzeczn¹ ze
Statutem, innymi aktami prawa wewn¹trzzwi¹zkowego lub decyzjami w³adz nadrzêdnych,
zarz¹d regionu mo¿e podj¹æ uchwa³ê o skreleniu organizacji zak³adowej lub
miêdzyzak³adowej z regionalnego rejestru organizacji zak³adowych i miêdzyzak³adowych.
6. Od decyzji o skreleniu z regionalnego rejestru organizacji zak³adowych
i miêdzyzak³adowych zainteresowanej organizacji s³u¿y prawo wniesienia odwo³ania do
zarz¹du regionu w terminie nie póniej ni¿ 14 dni od dorêczenia decyzji skrelaj¹cej
z rejestru. Zarz¹d regionu mo¿e podtrzymaæ swoj¹ decyzjê wiêkszoci¹ co najmniej 2/3
g³osów. Decyzja ta jest ostateczna.
§ 57
W przypadku groby naruszenia istotnych interesów Zwi¹zku wynikaj¹cych z zachowañ
(dzia³añ lub zaniechañ) w³adz Zwi¹zku, stosuje siê procedurê okrelon¹ w postanowieniach
§ 56, z nastêpuj¹cymi modyfikacjami:
1) zarz¹d regionu, z w³asnej inicjatywy lub na wniosek regionalnej komisji rewizyjnej,
mo¿e niezw³ocznie podj¹æ uchwa³ê o zawieszeniu dzia³alnoci w³adzy wykonawczej
i kontrolnej organizacji zak³adowej lub miêdzy-zak³adowej prowadz¹cej dzia³alnoæ
sprzeczn¹ ze Statutem, innymi przepisami prawa wewn¹trzzwi¹zkowego lub decyzjami
w³adz nadrzêdnych, bez uprzedniego wyznaczenia terminu, o którym mowa w § 56
ust. 1;
2) zarz¹d regionu niezw³ocznie zawiadamia Komisjê Krajow¹ o zawieszeniu
dzia³alnoci w³adz organizacji zak³adowej, w trybie okrelonym w punkcie 1; Komisja
Krajowa, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 2 miesi¹ce, mo¿e uchyliæ decyzjê zarz¹du regionu;
z³o¿one przez zarz¹d regionu zawiadomienie, o którym mowa wy¿ej, nie wstrzymuje
wykonania uchwa³y o zawieszeniu.
§ 58
Postanowienia § 56 maj¹ odpowiednie zastosowanie w przypadku naruszenia Statutu,
innych przepisów prawa wewn¹trzzwi¹zkowego lub decyzji w³adz nadrzêdnych, przez

w³adze regionalnych sekcji bran¿owych, regionalnych sekretariatów bran¿owych oraz
regionalnych sekcji emerytów i rencistów, a tak¿e przez w³adze regionu, krajowej sekcji
bran¿owej, krajowego sekretariatu bran¿owego, zak³adowej organizacji koordynacyjnej
oraz Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów, przy czym uprawnienia przys³uguj¹ce
zarz¹dowi regionu wykonuje w tych przypadkach Komisja Krajowa, a uprawnienia
przys³uguj¹ce regionalnej komisji rewizyjnej wykonuje Krajowa Komisja Rewizyjna.

ROZDZIA£ VII
ZASADY OGÓLNE FUNKCJONOWANIA I PODEJMOWANIA
DECYZJI PRZEZ W£ADZE ZWI¥ZKU
§ 59
1. Posiedzenia w³adzy stanowi¹cej zwo³uje w³adza wykonawcza z w³asnej inicjatywy lub
1) na wniosek w³adzy kontrolnej,
2) na wniosek poparty przez co najmniej 1/5 cz³onków w³adzy stanowi¹cej.
Ponadto Komisja Krajowa zwo³uje Krajowy Zjazd Delegatów na wniosek poparty
uchwa³ami co najmniej 1/3 zarz¹dów regionów. Wniosek o zwo³anie posiedzenia w³adzy
stanowi¹cej musi okrelaæ cel i powód zwo³ania posiedzenia.
2. W przypadku wniosku dotycz¹cego zwo³ania posiedzenia w³adzy stanowi¹cej innej ni¿
Krajowy Zjazd Delegatów, w³adza wykonawcza zobowi¹zana jest zwo³aæ to posiedzenie
w terminie umo¿liwiaj¹cym jego odbycie w ci¹gu 2 miesiêcy od dnia z³o¿enia wniosku,
a w przypadku wniosku dotycz¹cego zwo³ania posiedzenia Krajowego Zjazdu Delegatów
 w ci¹gu 3 miesiêcy.
3. W przypadku niezwo³ania przez w³adzê wykonawcz¹ posiedzenia w³adzy stanowi¹cej
w terminach okrelonych w postanowieniach ust. 2, posiedzenie to zwo³uje w³adza
kontrolna.
§ 60
1. Aktami prawnymi wydawanymi przez w³adze Zwi¹zku s¹:
1) uchwa³y i decyzje, jako akty o charakterze wi¹¿¹cym,
2) stanowiska, opinie, apele i inne dokumenty o podobnym charakterze, jako
owiadczenia wyra¿aj¹ce pogl¹d danej w³adzy jednostki organizacyjnej Zwi¹zku
w okrelonej sprawie.
2. Akty, o których mowa w ust. 1, podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów (wiêcej
g³osów oddanych za dan¹ propozycj¹ ni¿ przeciw niej) w g³osowaniu jawnym, przy udziale
co najmniej po³owy uprawnionych do g³osowania, chyba ¿e Statut stanowi inaczej. Na
¿¹danie co najmniej 1/10 uprawnionych do g³osowania i obecnych na posiedzeniu,
podejmowane s¹ one w g³osowaniu tajnym.
3. Uchwa³ê o przyjêciu i zmianie Statutu podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów wiêkszoci¹
ponad po³owy g³osów wszystkich uprawnionych do g³osowania delegatów na Krajowy
Zjazd Delegatów.

4. Zasady g³osowañ wyborczych okrelaj¹ postanowienia §§ 50 - 52.
§ 61
1. Uchwa³y i decyzje wydawane przez w³adze danej jednostki organizacyjnej Zwi¹zku nie
mog¹ byæ sprzeczne z postanowieniami Statutu oraz aktami prawnymi, o których mowa
w § 60 ust. 1 pkt 1, wydanymi przez w³adze stanowi¹ce i wykonawcze nadrzêdnych
jednostek organizacyjnych Zwi¹zku.
2. W sprawach spornych lub nieuregulowanych postanowieniami Statutu dotycz¹cych
interpretacji jego postanowieñ, decyzje w formie uchwa³y podejmuje Komisja Krajowa,
która mo¿e równie¿ dokonaæ interpretacji uchwa³ Krajowego Zjazdu Delegatów.
3. Uchwa³y, o których mowa w ust. 2, ocenia  na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej
 Krajowy Zjazd Delegatów.

ROZDZIA£ VIII
FINANSE I MAJ¥TEK ZWI¥ZKU
Zasady ogólne
§ 62
rodki finansowe i maj¹tek Zwi¹zku oraz poszczególnych jego jednostek organizacyjnych,
posiadaj¹cych osobowoæ prawn¹, pochodz¹:
1) ze sk³adek cz³onkowskich,
2) z wp³at cz³onków Zwi¹zku przeznaczonych na okrelone cele,
3) z darowizn, dotacji, spadków i zapisów,
4) z wp³ywów z zysków podmiotów zwi¹zanych prawnie ze Zwi¹zkiem oraz jego
jednostkami organizacyjnymi i prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹,
5) z dzier¿aw i najmu nieruchomoci oraz innych rodków trwa³ych, a tak¿e praw
i licencji oraz innych wartoci niematerialnych i prawnych, bêd¹cych w³asnoci¹
Zwi¹zku i jego poszczególnych jednostek organizacyjnych,
6) z nagród,
7) ze zbiórek publicznych.
§ 63
1. Maj¹tkiem Zwi¹zku jest tak¿e prawo do znaku NSZZ Solidarnoæ oraz innych symboli,
które zostan¹ zastrze¿one uchwa³ami Krajowego Zjazdu Delegatów lub Komisji Krajowej.
2. Prawo do korzystania ze znaków, o których mowa w ust. 1, Komisja Krajowa mo¿e
przenieæ na rzecz innych podmiotów nie bêd¹cych jednostkami organizacyjnymi Zwi¹zku,
jednak¿e bez prawa przenoszenia dalej. Komisja Krajowa ma prawo przekazywania wy¿ej
wskazanych uprawnieñ, w okrelonym przez siebie zakresie, w³adzom wykonawczym
okrelonych jednostek organizacyjnych Zwi¹zku.

Sk³adka cz³onkowska i inne wp³ywy
§ 64
1. Cz³onek Zwi¹zku jest zobowi¹zany do comiesiêcznego p³acenia sk³adki cz³onkowskiej,
z której finansowana jest dzia³alnoæ Zwi¹zku oraz jego jednostek organizacyjnych.
2. Wysokoæ sk³adki ustala Krajowy Zjazd Delegatów w uchwale finansowej, decyduj¹c
równie¿ o przeznaczeniu jej poszczególnych czêci na okrelone cele oraz okrelaj¹c zasady
jej przekazywania poszczególnym jednostkom organizacyjnym Zwi¹zku.
§ 65
Wszelkie decyzje dotycz¹ce przyjmowania dotacji, spadków, zapisów i darowizn, podejmuje
w³adza wykonawcza jednostki organizacyjnej Zwi¹zku posiadaj¹cej osobowoæ prawn¹
lub, z jej upowa¿nienia, prezydium tej w³adzy.

Dysponowanie maj¹tkiem, przeznaczenie posiadanych rodków
§ 66
rodki finansowe, jakimi dysponuje Zwi¹zek lub jednostka organizacyjna Zwi¹zku, a tak¿e
pozosta³y maj¹tek Zwi¹zku i jego jednostek organizacyjnych, s¹ przeznaczane na finansowanie
wydatków zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ statutow¹ Zwi¹zku, a w szczególnoci na:
1) dzia³alnoæ organizacyjn¹, informacyjn¹, szkoleniow¹, kulturalnoowiatow¹,
2) badania w zakresie zagadnieñ socjalnych i inne badania problemów dotycz¹cych
ludzi pracy,
3) upamiêtnienie jego historii,
4) dzia³alnoæ humanitarn¹,
5) inwestycje, maj¹ce na celu zwiêkszenie maj¹tku Zwi¹zku lub jednostek
organizacyjnych Zwi¹zku.
§ 67
1. Ka¿da w³adza wykonawcza jednostki organizacyjnej Zwi¹zku, posiadaj¹cej osobowoæ
prawn¹, jest dysponentem maj¹tku danej jednostki organizacyjnej i na niej spoczywa
obowi¹zek prowadzenia dokumentacji finansowo-ksiêgowej, zgodnie z przepisami prawa
obowi¹zuj¹cymi w Rzeczypospolitej Polskiej i przepisami prawa wewn¹trzzwi¹zkowego.
2. Jednostka organizacyjna Zwi¹zku, posiadaj¹ca osobowoæ prawn¹, nie odpowiada za
d³ugi i zobowi¹zania jednostek organizacyjnych Zwi¹zku jej podleg³ych, a posiadaj¹cych
osobowoæ prawn¹.
3. Jednostka organizacyjna Zwi¹zku nie posiadaj¹ca osobowoci prawnej mo¿e prowadziæ
rozliczenia finansowe na zasadzie wyodrêbnionej ksiêgowoci, za zgod¹ w³adzy
wykonawczej jednostki organizacyjnej Zwi¹zku bezporednio nadrzêdnej i posiadaj¹cej
osobowoæ prawn¹. Udzielenie takiej zgody nie zwalnia w³adzy wykonawczej jednostki
organizacyjnej bezporednio nadrzêdnej i posiadaj¹cej osobowoæ prawn¹ z odpowiedzialnoci za ca³okszta³t prowadzonej przez ni¹ dzia³alnoci finansowej.

4. Zwi¹zek lub jego jednostka organizacyjna posiadaj¹ca osobowoæ prawn¹ mo¿e w okresie
trzech miesiêcy przekazaæ na rzecz organizacji spo³ecznej, stowarzyszenia, fundacji lub
zagranicznego zwi¹zku zawodowego rodki trwa³e i rodki finansowe o ³¹cznej wartoci
nie wiêkszej ni¿ po³owa wysokoci miesiêcznych wp³ywów ze sk³adek cz³onkowskich na
rzecz zwi¹zku lub odpowiednio na rzecz danej jednostki organizacyjnej zwi¹zku. W innych
przypadkach przekazanie rodków trwa³ych lub rodków finansowych przez jednostkê
organizacyjn¹ zwi¹zku mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie za zgod¹ w³adzy wykonawczej nadrzêdnej
jednostki organizacyjnej zwi¹zku, a w odniesieniu do Komisji Krajowej zgodnie ze
wskazaniami Krajowego Zjazdu Delegatów.
§ 68
1. Decyzje o charakterze finansowym i maj¹tkowym danej jednostki organizacyjnej Zwi¹zku
podejmuje wy³¹cznie w³adza wykonawcza tej jednostki organizacyjnej Zwi¹zku, a w jej
imieniu i z jej upowa¿nienia  zgodnie z postanowieniami prawa wewn¹trzzwi¹zkowego
i postanowieniami wewnêtrznymi tej w³adzy wykonawczej  jej prezydium oraz inne osoby
upowa¿nione przez prezydium.
2. Decyzje finansowe w odniesieniu do funduszy specjalnych podejmuj¹ organy decyzyjne
okrelone w regulaminach tych funduszy.
§ 69
1. Uchwa³a finansowa Krajowego Zjazdu Delegatów okrela zasady przyznawania cz³onkom
Zwi¹zku pomocy finansowej w sytuacjach losowych oraz rodzinie cz³onka Zwi¹zku
w przypadku jego mierci.
2. Pomoc ta mo¿e byæ udzielana bezporednio przez okrelone jednostki organizacyjne
Zwi¹zku lub za porednictwem systemu ubezpieczeniowego dzia³aj¹cego zgodnie
z zasadami okrelonymi w uchwale finansowej Krajowego Zjazdu Delegatów.
§ 70
Podstawowe jednostki organizacyjne Zwi¹zku, tworz¹ce bran¿ow¹ jednostkê organizacyjn¹
na szczeblu regionalnym i krajowym, mog¹ uczestniczyæ w finansowaniu jej dzia³alnoci,
wed³ug regulaminu sekcji lub sekretariatu.

Bud¿ety i dokumentacja finansowa
§ 71
1. Bud¿et danej jednostki organizacyjnej jest uchwalany przez jej w³adzê wykonawcz¹ na
wyznaczony przez tê w³adzê okres roczny, pó³roczny lub kwartalny.
2. Szczegó³owe wytyczne w sprawach, o których mowa w ust. 1, okrela uchwa³a Komisji
Krajowej.
3. Sprawozdanie z wykonania bud¿etu jest przedstawiane do zatwierdzenia w³adzy
wykonawczej.
4. Sprawozdanie finansowe za dany rok, w tym bilans i rachunek wyników, jest zatwierdzane
przez w³adzê wykonawcz¹ lub upowa¿nione przez ni¹ prezydium.

§ 72
1. W bud¿ecie nie s¹ wykazywane wydatki dokonywane w ramach dotacji celowych ze
rodków donatora oraz dokonywane w ramach funduszy specjalnych.
2. Wydatki realizowane w ramach funduszy specjalnych zatwierdza w³aciwe gremium,
zgodnie z regulaminem danego funduszu.
3. Realizacja wydatków z dotacji celowych jest przedstawiana w³adzy wykonawczej w takim
trybie, jak sprawozdanie z wykonania bud¿etu.
§ 73
1. Bud¿et okrelonej jednostki organizacyjnej Zwi¹zku i jego wykonanie s¹ jawne dla
wszystkich cz³onków tej jednostki.
2. Prawo wgl¹du w ca³oæ dokumentacji finansowej danej jednostki organizacyjnej Zwi¹zku
maj¹ cz³onkowie prezydium w³adzy wykonawczej tej jednostki oraz pracownicy
ksiêgowoci, zgodnie z posiadanymi upowa¿nieniami, a tak¿e osoby upowa¿nione stosown¹
uchwa³¹ w³adzy wykonawczej.
3. Ka¿dy inny cz³onek w³adzy wykonawczej danej jednostki organizacyjnej Zwi¹zku ma
prawo zapoznaæ siê z dokumentacj¹ finansow¹ zwi¹zan¹ z zadaniami merytorycznymi, które
nale¿¹ do jego kompetencji.
4. Ca³oæ dokumentacji finansowej w³adzy wykonawczej danej jednostki organizacyjnej
Zwi¹zku musi byæ udostêpniona na ¿¹danie w³adzy kontrolnej.
5. Regulacje okrelone w postanowieniach ust. 1- 4 nie wykluczaj¹ kompetencji kontrolnych,
wynikaj¹cych z prawa pañstwowego.

Fundusze celowe, dzia³alnoæ gospodarcza
§ 74
1. Ka¿da w³adza wykonawcza dysponuj¹ca rodkami oraz Krajowy Zjazd Delegatów mog¹
tworzyæ fundusze na realizacjê okrelonych celów statutowych.
2. Fundusz celowy powinien dzia³aæ zgodnie z ustanowionym dla niego regulaminem.
3. Na poziomie krajowym i w poszczególnych regionach zosta³y utworzone fundusze
strajkowe.
4. Oprócz funduszu wymienionego w ust. 3, mog¹ byæ utworzone inne fundusze,
a w szczególnoci: szkoleniowy, ekspercki, stypendialny, rozwoju Zwi¹zku, pomocy
bezrobotnym, pomocy niepe³nosprawnym oraz fundusz zwi¹zany z organizowaniem
i wspieraniem sportu, turystyki i rekreacji.
§ 75
1. Zwi¹zek i ka¿da jego jednostka organizacyjna posiadaj¹ca osobowoæ prawn¹ maj¹ prawo
tworzyæ lub wspó³tworzyæ podmioty, których zadaniem jest prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej lub realizacja wyznaczonych celów, w oparciu o okrelone ród³a finansowania
(np. fundacje).

2. Regulacje dotycz¹ce dzia³alnoci podmiotów, o których mowa w ust. 1, powinny zawieraæ
postanowienia wy³¹czaj¹ce mo¿liwoæ ponoszenia przez jednostkê organizacyjn¹ Zwi¹zku
zobowi¹zañ finansowych, wynikaj¹cych z ewentualnych negatywnych skutków dzia³alnoci
tych podmiotów.
3. W przypadku posiadania przez jednostkê organizacyjn¹ Zwi¹zku udzia³u w spó³ce
kapita³owej prawa handlowego, prawo wyznaczania przedstawiciela na zgromadzenie
akcjonariuszy lub udzia³owców ma w³adza wykonawcza danej jednostki, która jednoczenie
okrela zakres kompetencji przedstawiciela.

ROZDZIA£ IX
WSPÓ£PRACA Z INNYMI ZWI¥ZKAMI ZAWODOWYMI
I ORGANIZACJAMI
§ 76
1. Zwi¹zek i ka¿da jego jednostka organizacyjna mo¿e wspó³pracowaæ z ka¿d¹ organizacj¹,
a w szczególnoci z innym zwi¹zkami zawodowymi, których cele i dzia³alnoæ s¹ zgodne
z podstawowymi celami i zadaniami Zwi¹zku.
2. Zasady okrelone w postanowieniach ust. 1 nie wykluczaj¹ wspó³dzia³ania, którego
koniecznoæ wynika z postanowieñ prawa pañstwowego lub miêdzy-narodowego.
3. Decyzjê o nawi¹zaniu wspó³pracy z inn¹ organizacj¹ podejmuje w³adza wykonawcza.
Decyzja ta musi byæ zgodna z uchwa³ami nadrzêdnych w³adz Zwi¹zku.
§ 77
1. Zwi¹zek mo¿e przystêpowaæ do miêdzynarodowych organizacji zrzeszaj¹cych zwi¹zki
zawodowe.
2. Jednostka organizacyjna Zwi¹zku mo¿e afiliowaæ siê w organizacjach, o których mowa
w ust. 1, zgodnie z postanowieniami Krajowego Zjazdu Delegatów i Komisji Krajowej.
3. Uchwa³a Komisji Krajowej okrela zakres obowi¹zków zwi¹zanych z afiliacj¹ jednostki,
o której mowa w ust. 2.
4. Zasady wspó³pracy ze zwi¹zkami zawodowymi, dzia³aj¹cymi w ramach podmiotów
prowadz¹cych dzia³alnoæ w wiêcej ni¿ jednym pañstwie, okrela uchwa³a Komisji
Krajowej.

ROZDZIA£ X
STRAJKI I INNE AKCJE PROTESTACYJNE
Zagadnienie ogólne
§ 78
1. Zwi¹zek ma prawo organizowania akcji protestacyjnych, do strajku w³¹cznie, w obronie:
1) godnoci, praw i interesów swoich cz³onków, pozosta³ych pracowników, osób
wykonuj¹cych pracê na innej podstawie ni¿ stosunek pracy, a tak¿e emerytów, rencistów

i bezrobotnych,
2) wolnoci zwi¹zkowych,
3) praw cz³owieka i zasad sprawiedliwoci spo³ecznej.
2. Spory w sprawach, o których mowa w ust. 1, winny byæ rozstrzygane w pierwszej
kolejnoci w drodze negocjacji, a jeli nie doprowadz¹ one do pozytywnego za³atwienia
tych sporów, Zwi¹zek i jego statutowo uprawnione w³adze mog¹ podejmowaæ akcje
protestacyjne, do strajku w³¹cznie.

Akcje protestacyjne
§ 79
1. Akcja protestacyjna mo¿e byæ zorganizowana przez Komisjê Krajow¹, zarz¹d regionu,
radê krajowego sekretariatu bran¿owego lub radê krajowej sekcji bran¿owej w uzgodnieniu
z w³aciw¹ rad¹ krajowego sekretariatu bran¿owego, a tak¿e przez zak³adow¹ komisjê
koordynacyjn¹, komisjê zak³adow¹ lub miêdzyzak³adow¹, stosownie do swoich kompetencji
okrelonych w posta-nowieniach ust. 2  5.
2. Komisja Krajowa organizuje akcje protestacyjne w sprawach przekraczaj¹cych zakres
dzia³ania jednego regionu lub jednego krajowego sekretariatu bran¿owego oraz udziela
zgody na organizacjê akcji protestacyjnych organizowanych przez zak³adowe komisje
koordynacyjne.
3. Zarz¹d regionu organizuje akcje protestacyjne w obszarze swego dzia³ania w sprawach
przekraczaj¹cych zakres dzia³ania jednej organizacji zak³adowej lub miêdzyzak³adowej,
a ponadto ma prawo udzieliæ zgody na zorganizowanie akcji protestacyjnej poza terenem
zak³adu pracy.
4. Rada krajowego sekretariatu bran¿owego i rada krajowej sekcji bran¿owej organizuje
akcje protestacyjne w sprawach dotycz¹cych danej bran¿y.
5. W³adza wykonawcza podstawowej jednostki organizacyjnej Zwi¹zku organizuje akcjê
protestacyjn¹ w sprawach dotycz¹cych zak³adu lub zak³adów objêtych jej dzia³alnoci¹.
§ 80
Udzia³ organizacji zak³adowej i miêdzyzak³adowej w akcjach protestacyjnych,
organizowanych przez krajowe sekretariaty bran¿owe i krajowe sekcje bran¿owe, nie
wymaga zgody zarz¹du regionu.
§ 81
Komisja Krajowa, zarz¹d regionu, rada krajowego sekretariatu bran¿owego, a rada krajowej
sekcji bran¿owej po uzgodnieniu z rad¹ krajowego sekretariatu bran¿owego, s¹ uprawnione
do zobowi¹zania podleg³ych im jednostek organizacyjnych Zwi¹zku do udzia³u w akcji
protestacyjnej.

Spory prowadzone przez Zwi¹zek
§ 82
1. Zwi¹zek prowadzi spory zbiorowe w oparciu o prawo o sporach zbiorowych oraz inne
spory w oparciu o porozumienia zawarte z organami w³adzy pañstwowej lub organami
samorz¹du terytorialnego.
2. Decyzjê w sprawie wszczêcia sporów, o których mowa w ust. 1, podejmuj¹:
1) na terenie dzia³ania podstawowej jednostki organizacyjnej Zwi¹zku  jej w³adza
wykonawcza,
2) na poziomie ponadzak³adowym  w³adza Zwi¹zku uprawniona do zawarcia
ponadzak³adowego uk³adu zbiorowego pracy.

Strajk
§ 83
1. Strajk mo¿e mieæ formê strajku ostrzegawczego lub strajku w³aciwego:
1) w przypadku, gdy okolicznoci na to zezwalaj¹, strajk w³aciwy nale¿y poprzedziæ
strajkiem ostrzegawczym;
2) strajk w³aciwy trwa do chwili, gdy odpowiednia w³adza Zwi¹zku og³osi jego
zakoñczenie; zakoñczenie strajku mo¿e byæ przedmiotem porozumienia z pracodawc¹,
organami w³adzy pañstwowej lub organami samorz¹du terytorialnego.
2. Zastosowanie represji w stosunku do w³adz Zwi¹zku i uniemo¿liwienie im t¹ drog¹
podejmowania decyzji, upowa¿nia pracowników do podjêcia natych-miastowej akcji
strajkowej.
3. Komisja Krajowa, zarz¹d regionu, rada krajowego sekretariatu bran¿owego lub rada
krajowej sekcji bran¿owej, po uzgodnieniu z rad¹ krajowego sekretariatu bran¿owego,
mo¿e og³osiæ strajk solidarnociowy zgodnie z powszechnie obowi¹zuj¹cymi przepisami
prawa.
§ 84
1. W okolicznociach i na zasadach okrelonych przez prawo, w³adza wykonawcza,
w zakresie, o którym mowa w § 82 ust. 2, ma prawo podj¹æ decyzjê o przeprowadzeniu
strajku.
2. W³adza wykonawcza, po podjêciu decyzji o rozpoczêciu strajku, przeprowadza
referendum wród pracowników. Decyzja o podjêciu strajku podlega wykonaniu po
spe³nieniu wymogów ustawowych dotycz¹cych referendum.
3. W³adza wykonawcza, w celu przeprowadzenia strajku, mo¿e powo³aæ komitet strajkowy,
okrelaj¹c jego kompetencje w drodze uchwa³y, przy czym kompetencje te mog¹ dotyczyæ
wy³¹cznie spraw zwi¹zanych z prowadzeniem strajku.
4. W³adza wykonawcza mo¿e prowadziæ strajk wspólnie z innymi zwi¹zkami zawodowymi,
wy³¹cznie po zawarciu stosownego porozumienia ze zwi¹zkami zawodowymi, z którymi
wspólnie bêdzie prowadziæ strajk.

5. W sprawach okrelonych w ust. 4 postanowienia ust. 3 stosuje siê odpowiednio.

ROZDZIA£ XI
POSTANOWIENIA KOÑCOWE I PRZEJCIOWE
§ 85
1. W okresie 2 lat od dnia wejcia w ¿ycie zmian w Statucie, w³adze Zwi¹zku dostosuj¹
wydane przez siebie przepisy prawa wewn¹trzzwi¹zkowego do postanowieñ niniejszego
Statutu.
2. Dotychczasowe przepisy prawa wewn¹trzzwi¹zkowego, w okresie okrelonym w ust. 1,
obowi¹zuj¹, o ile nie s¹ sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.
§ 86
1. Postanowienia niniejszego Statutu dotycz¹ce terytorialnych i bran¿owych jednostek
organizacyjnych Zwi¹zku, musz¹ byæ wprowadzone w ¿ycie w okresie nie d³u¿szym ni¿
koniec kadencji rozpoczêtej w 2002 roku.
2. Szczegó³owe postanowienia dotycz¹ce funkcjonowania w³adz Zwi¹zku, w okresie
przejciowym oraz ustalenia procedur tworzenia nowych jednostek organizacyjnych
Zwi¹zku, zgodnie z wymogami Statutu, okrela uchwa³a Krajowego Zjazdu Delegatów,
który mo¿e te uprawnienia scedowaæ na Komisjê Krajow¹.
3. Ilekroæ w Statucie jest mowa o nadrzêdnych jednostkach organizacyjnych Zwi¹zku i ich
w³adzach, nale¿y przez to rozumieæ równie¿ Zwi¹zek jako ca³oæ i w³adze
ogólnozwi¹zkowe.
4. Ilekroæ w Statucie jest mowa o tym, ¿e cz³onek Zwi¹zku nale¿y do pewnej jednostki
organizacyjnej Zwi¹zku, nale¿y przez to rozumieæ, ¿e nale¿y on do ka¿dej jednostki
nadrzêdnej.
5. Ilekroæ wymóg zwi¹zany z okrelonym terminem up³ywa w dniu wolnym od pracy, to
niniejszy termin przed³u¿a siê do pierwszego dnia roboczego po dniu wolnym od pracy.
§ 87
Z dniem wejcia w ¿ycie Statutu ze zmianami uchwalonymi przez Krajowy Zjazd Delegatów
w dniu 28 maja 2004 roku, obowi¹zuj¹ poni¿sze uregulowania:
1) w³adze ogólnokrajowe Zwi¹zku oraz wszystkich jednostek organi-zacyjnych Zwi¹zku
mog¹ funkcjonowaæ w oparciu o dotychczasowe zasady do koñca swej kadencji,
w czasie której zmiany wchodz¹ w ¿ycie,
2) jednostki organizacyjne w ramach struktur problemowych mog¹ kontynuowaæ sw¹
dzia³alnoæ w niezmienionej formie organizacyjnej, z uwzglêdnieniem postanowieñ § 30.
§ 88
Statut wchodzi w ¿ycie z dniem rejestracji zmian uchwalonych podczas sesji Krajowego
Zjazdu Delegatów w Spale w maju 2004 roku.

