
Uchwała Walnego Zebrania Delegatów Regionu Rzeszowskiego  
z dnia 6 października 2007 r. 

ws. zasad tworzenia i rejestracji regionalnych branżowych  
jednostek organizacyjnych Związku. 

 
WZDRRz działając na podstawie postanowień Statutu NSZZ „Solidarność” oraz Uchwały nr 
4 XIX KZD określa zasady tworzenia i rejestracji funkcjonowania branżowych jednostek 
organizacyjnych Związku. 

Par. 1 
1. Branżowymi jednostkami organizacyjnymi Związku podlegającymi obowiązkowi 

rejestracji w Zarządzie Regionu Rzeszowskiego są działające na jego terenie 
jednostki: 

− Regionalna sekcja branżowa 
− Międzyregionalna sekcja branżowa 
− Regionalny sekretariat branżowy 
2. Branżowe regionalne jednostki organizacyjne powstają z inicjatywy zainteresowanych 

jednostek wymienionych w par. 27  Statutu NSZZ „S”. 
3. Międzyregionalne sekcje branżowe tworzą organizacje zakładowe i międzyzakładowe 

NSZZ „S”, a także niższe jednostki organizacyjne Związku nienależące do żadnej 
regionalnej lub krajowej sekcji branżowej działające u pracodawców tej samej branży 
z terenu obejmującego zasięgiem województwo podkarpackie. 

4. Przynależność jednostek organizacyjnych Związku do danej regionalnej lub 
międzyregionalnej branżowej jednostki organizacyjnej jest dobrowolna. 

5. Decyzję o przystąpieniu do danej branżowej jednostki organizacyjnej podejmuje 
władza stanowiąca wstępującej do niej jednostki organizacyjnej Związku. Decyzja o 
wystąpieniu odbywa się w tym samym trybie. 

6. Jednostki organizacyjne Związku inicjujące powstanie nowej regionalnej lub 
międzyregionalnej branżowej jednostki organizacyjnej powołują tymczasową Radę 
sekcji lub sekretariatu, której zadaniem jest złożenie wniosku o rejestrację do Zarządu 
Regionu Rzeszowskiego oraz przygotowanie zatwierdzanego przez WZD danej 
jednostki branżowej Regulaminu wewnętrznego działania i przeprowadzenie 
wyborów jej władz statutowych w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące od daty 
rejestracji tymczasowej jednostki branżowej 

Par.2 
1. WZD branżowych regionalnych i międzyregionalnych jednostek organizacyjnych 

uchwalają Regulaminy wewnętrzne, strukturę, zasady działania, sposób 
reprezentowania organizacji zakładowej i wyboru władz zgodnie ze: Statutem NSZZ 
„Solidarność”, ordynacją wyborczą Związku, Uchwałami KZD, KK, ZR. Regulaminy 
wewnętrzne tych jednostek wymagają zatwierdzania przez Zarząd Regionu 
Rzeszowskiego. ZR może przekazać swoje kompetencje Prezydium ZR w formie 
właściwej Uchwały. 

2. Zarząd Regionu prowadzi Regionalny Rejestr Jednostek Branżowych, który obejmuje: 
− Nazwę branżowej jednostki organizacyjnej 
− Datę powstania 
− Wykaz jednostek organizacyjnych Związku wchodzących w skład danej jednostki 

branżowej i Uchwały właściwych władz stanowiących o przystąpieniu do tych 
jednostek 

− Liczbę członków Związku branżowej jednostki organizacyjnej i tworzących ją 
organizacji 

− Nazwiska osób pełniących funkcje we władzach danej branżowej jednostki 
organizacyjnej 

− Dane na temat udziału danej regionalnej jednostki w strukturach ponadregionalnych. 



Par.3 
1. Regionalne i międzyregionalne sekcje branżowe tworzone są przez co najmniej trzy 

jednostki organizacyjne Związku zrzeszające co najmniej 100 członków Związku 
2. W przypadku, gdy podstawowa jednostka organizacyjna Związku zrzesza 

pracowników różnych branż, a jej niższe jednostki organizacyjne zrzeszają 
pracowników zatrudnionych u pracodawców tej samej branży, mogą one należeć do 
różnych, odpowiednich dla tej branży sekcji regionalnych 

3. Regionalne sekretariaty branżowe tworzone są przez co najmniej trzy sekcje branżowe 
zrzeszające co najmniej 300 członków Związku. Zakres działania regionalnego 
sekretariatu musi odpowiadać zakresowi odpowiedniego krajowego sekretariatu 
branżowego i zostać zatwierdzony przez ZR lub upoważnione do tej czynności 
Prezydium ZR. 

4. Jeśli w Regionie nie działa sekcja danej branży dopuszcza się możliwość 
przystąpienia do regionalnego sekretariatu jednostek organizacyjnych Związku 
zrzeszających pracowników danej branży, a regulamin sekretariatu nie wyklucza 
takiej możliwości. 

Par.4 
1. Regionalne i międzyregionalne branżowe jednostki organizacyjne stanowią 

reprezentację wchodzących w ich skład jednostek organizacyjnych Związku wobec 
władz Związku, pracodawców, administracji państwowej i samorządowej wyłącznie w 
sprawach dotyczących danej branży. Kopie pism i wystąpień do ww władz muszą być 
przekazywane do ZR. 

Par.5 
1. Działalność zarejestrowanych w |ZR Rzeszowskiego Regionalnych i 

międzyregionalnych jednostek organizacyjnych Związku jest dofinansowywana przez 
Zarząd Regionu w ramach środków przewidzianych w rocznym preliminarzu ZR.  

2. Zarząd Regionu Rzeszowskiego przyjmuje Uchwałą Regulamin obsługi regionalnych 
jednostek organizacyjnych, który powinien określać m.in. zasady dofinansowywania i 
rozliczania środków finansowych od ZR. 

3. Jednostki organizacyjne Związku tworzące daną branżową jednostkę organizacyjną 
mogą uczestniczyć w finansowaniu jej działalności zgodnie z obowiązującym 
regulaminem sekcji lub sekretariatu. 

Par.6 
1. Zarząd Regionu Rzeszowskiego wyrejestrowuje branżową jednostkę organizacyjną na 

zasadach określonych w Statucie NSZZ „Solidarność”, uchwałach KZD i KK. 
2. W przypadku naruszania przez władze regionalnej lub międzyregionalnej branżowej 

jednostki organizacyjnej postanowień Statutu NSZZ „Solidarność” lub uchwał władz 
Związku (w tym również regionalnych) Zarząd Regionu Rzeszowskiego ma prawo: 

− Wystąpić do WZD danej regionalnej/miedzyregionalnej branżowej sekcji lub 
sekretariatu o odwołanie władz 

− Wykreślić sekcję lub sekretariat z Regionalnego Rejestru Branżowych Jednostek 
Organizacyjnych 

Par.7 
1. Działalność branżowych regionalnych jednostek organizacyjnych podlega kontroli 

Regionalnej Komisji Rewizyjnej w pełnym zakresie jej uprawnień 
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