
UCHWAŁA KK nr 21/06 

ws. przyczyn utraty mandatu delegata lub członkostwa we władzach Związku 

(zmieniona Uchwałą KK nr 41/15 oraz Uchwałą KK nr 14/22) 

tekst jednolity 

 

 

 

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, działając na podstawie § 61 ust. 2 Statutu  

NSZZ „Solidarność” postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o Statucie, należy przez to rozumieć obowiązujący Statut  

NSZZ „Solidarność”.  

2. Ilekroć w uchwale mowa jest o organizacji zakładowej to postanowienia tego przepisu 

stosuje się odpowiednio do organizacji międzyzakładowej, w tym terenowej organizacji 

Związku, o której mowa jest w § 19 ust. 5 Statutu.  

3. Ilekroć w uchwale mowa jest o komisji zakładowej to postanowienia tego przepisu stosuje 

się odpowiednio do władzy wykonawczej organizacji międzyzakładowej.  

 

§ 2 

Mandat członka władz Związku, w tym mandat delegata na Zjazd, zebranie lub kongres, traci 

ważność w przypadku:  

1) ustania członkostwa Związku w rozumieniu § 13 ust. 1 Statutu; 

2) ustania członkostwa w jednostce organizacyjnej Związku, z którego wynikało 

uprawnienie do pełnienia funkcji we władzach tej  jednostki; 

3) pisemnej rezygnacji z mandatu delegata lub innych funkcji we władzach Związku;  

4) stwierdzenia nieważności dokonanego wyboru;  

5) odwołania z funkcji przez władzę, która dokonała wyboru;   

6) stwierdzenia naruszenia zakazów określonych w postanowieniach § 47 Statutu, które 

dotyczą ograniczeń łączenia funkcji związkowych ze stanowiskami  

w zakładzie pracy, administracji państwowej i samorządowej, w organizacji politycznej 

oraz łączenia funkcji we władzach Związku. Szczegółowe przepisy dotyczące 

ograniczeń łączenia wyżej wymienionych funkcji i stanowisk, reguluje odrębna 

uchwała Komisji Krajowej. 

7) w przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwej informacji w Ankiecie osobowej 

kandydata/członka władz Związku dotyczących: 

a) przynależności do organizacji politycznych w okresie PRL-u z uwzględnieniem 

między innymi PZPR, SD, ZSL, 

b) przynależności do partii politycznych obecnie działających oraz pełnione w nich 

funkcje, 

c) pracy, współpracy, działalności, służby, złożenia podpisu pod deklaracją 

współpracy w formacjach: WP, SB, MO, ZOMO, ORMO (odbywanie zasadniczej 

służby wojskowej w formacjach Wojska Polskiego nie wymaga wpisu). 

 

§ 3 

1. W przypadku odwołania członka Związku z funkcji delegata – członka władzy stanowiącej, 

która dokonała jego wyboru na funkcję członka władzy wykonawczej lub kontrolnej, może 

on pełnić tę funkcję do czasu najbliższego posiedzenia tej władzy stanowiącej. Władza 

stanowiąca, zgodnie z postanowieniami § 48 Statutu,  ma obowiązek podjąć decyzję o 



pełnieniu przez tego członka Związku danej funkcji do końca kadencji lub o odwołaniu go 

z pełnionej funkcji. Decyzję tą podejmuje się w głosowaniu tajnym. 

2. Postanowienia § 48 Statutu, o których mowa w ust. 1, dotyczące skutków pozbawienia 

mandatu delegata nie odnoszą się do sytuacji wystąpienia lub wyrejestrowania z danej 

jednostki organizacyjnej Związku organizacji do niej należącej. 

 

§ 4 

1. Wyrejestrowanie organizacji zakładowej z rejestru prowadzonego przez zarząd regionu jest 

jednoznaczne z pozbawieniem członkostwa Związku wszystkich członków tej organizacji,  

o ile nie kontynuują członkostwa w innej organizacji NSZZ „Solidarność”. Okres 

przeniesienia członkostwa do innej organizacji nie może być dłuższy niż trzy miesiące. 

Utrata członkostwa jest równoznaczna z pozbawieniem wszystkich pełnionych funkcji 

związkowych. 

2. W przypadku zmiany miejsca rejestracji organizacji zakładowej (międzyzakładowej),  

tj. wyrejestrowania organizacji zakładowej z regionalnego rejestru w dotychczasowym 

właściwym miejscowo regionie i jednoczesnego wpisania tej organizacji do rejestru 

jednostek organizacyjnych w innym regionie, przedstawiciele (delegaci) tej organizacji 

tracą wszystkie pełnione funkcje na szczeblu ponadzakładowym w dotychczasowym 

regionie (członka statutowych władz regionu i regionalnych struktur branżowych) z 

wyjątkiem funkcji delegata na Krajowy Zjazd Delegatów, walne zebranie delegatów 

krajowej sekcji branżowej lub kongres krajowego sekretariatu branżowego. Delegat na 

Krajowy Zjazd Delegatów, walne zebranie delegatów krajowej sekcji branżowej lub 

kongres krajowego sekretariatu branżowego, pełni funkcję do końca kadencji, z 

zastrzeżeniem postanowień § 2 i 3. 

3. W branżowych jednostkach organizacyjnych Związku delegatem – członkiem władzy 

stanowiącej może być wyłącznie wybrany na tą funkcję członek Związku należący do 

jednostki organizacyjnej Związku, która należy - bezpośrednio lub pośrednio np. przez 

przynależność do regionalnej sekcji - do danej branżowej jednostki organizacyjnej. 

Wycofanie - przez uprawnione do tego władze jednostki organizacyjnej Związku należącej 

do danej sekcji lub sekretariatu - akcesu przynależności do tej branżowej jednostki 

organizacyjnej, jest jednocześnie wycofaniem swoich delegatów z władz tej sekcji lub 

sekretariatu, czyli pozbawieniem ich wszystkich pełnionych funkcji związkowych w danej 

branżowej jednostce organizacyjnej Związku. Komisja Krajowa powyższą interpretację 

opiera na zasadzie, że nie można pełnić funkcji w organizacji lub jej strukturze nie będąc 

równocześnie jej członkiem (bezpośrednio lub pośrednio).  

 

§ 5 

 

1. Fakt utraty ważności mandatu z powodów wymienionych w § 2 pkt 1 i 3 stwierdza, przez 

protokolarne przyjęcie do wiadomości, podczas posiedzenia odpowiednio: 

1) komisja zakładowa lub komisja międzyzakładowa - we władzach podstawowej 

jednostki organizacyjnej Związku;  

2) właściwy zarząd regionu -  we władzach regionu;  

3) rada sekcji lub sekretariatu - we władzach branżowej jednostki organizacyjnej 

Związku;  

4) rada sekcji problemowej lub Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów - 

we władzach struktury problemowej Związku;  

5) Komisja Krajowa – w Komisji Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz 

delegata na Krajowy Zjazd Delegatów. 

 



2. Fakt utraty ważności mandatu z powodów wymienionych w § 2 pkt 2 oraz 4 - 5 stwierdza 

odpowiednio regionalna komisja wyborcza lub Krajowa Komisja Wyborcza. Komisja 

wyborcza informuje niezwłocznie o tym fakcie władzę wykonawczą danej jednostki 

organizacyjnej Związku. 

 

3. Fakt utraty ważności mandatu z powodu naruszenia zakazów łączenia funkcji,  

o których mowa w § 2 pkt 6, stwierdza, przez protokolarne przyjęcie do wiadomości, podczas 

posiedzenia odpowiednio: 

1) zarząd regionu - we władzach jednostek organizacyjnych Związku 

zarejestrowanych w danym regionie;  

1) rada krajowego sekretariatu - we władzach krajowych sekcji branżowych 

należących do tego sekretariatu;  

2) Komisja Krajowa – we władzach: zakładowej komisji koordynacyjnej, regionu, 

krajowego sekretariatu branżowego, Krajowego Sekretariatu Emerytów  

i Rencistów oraz w Komisji Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej.  

 

4. Fakt utraty ważności mandatu z powodu wymienionego w § 2 pkt 7 stwierdza, przez 

protokolarne przyjęcie do wiadomości podczas posiedzenia odpowiednio: 

 1) zarząd regionu – we władzach jednostek organizacyjnych Związku   

 zarejestrowanych w danym regionie; 

 2) rada krajowego sekretariatu – we władzach krajowych sekcji branżowych 

 należących do tego sekretariatu; 

 3) Komisja Krajowa – we władzach: zakładowej komisji koordynacyjnej, regionu, 

 krajowego sekretariatu branżowego, Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów 

 oraz w Komisji Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej. 

 

5. W przypadku stwierdzenia faktu utraty ważności mandatu przez członka komisji rewizyjnej, 

władza stwierdzająca ten fakt przekazuje niezwłocznie informację o tym do właściwej komisji 

rewizyjnej. 

 

§ 6 

1.  Utrata prawa do pełnienia funkcji z powodów, o których mowa w § 2 pkt 6, następuje od 

chwili zaistnienia okoliczności skutkującej utratą tego prawa. 

2.  Rezygnacja, o której mowa w § 2 pkt 3, musi być złożona w formie pisemnej do właściwej 

władzy związkowej, wskazanej w § 5 ust. 1. Po przyjęciu, przez uprawnioną do tego 

władzę, pisemnej rezygnacji z funkcji delegata lub członkostwa we władzach Związku, 

wycofanie oświadczenia o rezygnacji jest bezskuteczne. 

 

§ 7 

1. W przypadku utraty ważności mandatu przez przewodniczącego danej władzy, do czasu 

uzupełnienia wakatu, bieżącą działalnością kieruje członek danej władzy związkowej 

wskazany przez nią odpowiednią uchwałą.   

2. Po stwierdzeniu utraty ważności mandatu, w celu uzupełnienia wakatu, stosuje się 

odpowiednie przepisy Ordynacji Wyborczej. 

 

§ 8 

1. Tracą moc uchwały Komisji Krajowej nr 524/96, 641/98, 75/01 i 92/02. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

 



Gdańsk, 22 marca 2006 r.      Komisja Krajowa 

NSZZ „Solidarność”  

 

  


