
REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI 
KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, MŁYNARSKIEGO I PIEKARNICZEGO  

NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 
 

1. Celem działalności Sekcji jest obrona godności, praw i interesów pracowniczych (zawodowych 
i socjalnych), wzmocnienie struktur związkowych dla osiągnięcia specjalizacji branżowej 
poprzez: wymianę doświadczenia, znajomość problemów branżowych, wspólne cele, 
łatwiejszy kontakt z pracownikiem i pracodawcą, oraz możliwość zawierania ponad 
zakładowych układów zbiorowych pracy. 
 

2. Krajowa Sekcja Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego, należy do Krajowego 
Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”. 

 
3. Podstawą działalności sekcji branżowej jest statut NSZZ „Solidarność”, ustawa o związkach 

zawodowych, uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów, oraz Komisji Krajowej i niniejszego 
regulaminu. Organizacje zakładowe, międzyzakładowe i oddziałowe NSZZ „Solidarność” mogą 
przystąpić do krajowej sekcji na zasadach określonych w statucie NSZZ „Solidarność” i 
niniejszym regulaminie. 

 
4. Do Krajowej Sekcji Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego, mogą należeć 

także regionalne sekcje branżowe, oraz jednostki organizacyjne Związku, o których mowa w § 
27 Statutu NSZZ „Solidarność”. 

 
5. Organizacje związkowe pragnące przystąpić do sekcji branżowej, muszą podjąć uchwałę o 

przystąpieniu do sekcji, zgodnie ze Statutem i Ordynacją Wyborczą NSZZ „Solidarność”. 
Organizacje pragnące przystąpić do Sekcji muszą podjąć uchwałę o przystąpieniu do sekcji na 
zakładowym zebraniu członków lub delegatów. 

 
6. Decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu jednostki organizacyjnej Związku w skład Sekcji, 

podejmuje w drodze uchwały Rada Sekcji, na wniosek tej jednostki w terminie 30 dni od dnia 
złożenia wniosku. Do wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jednostka 
organizacyjna Związku zobowiązana jest dołączyć uchwałę walnego zebrania delegatów ( 
członków) w sprawie wstąpienia do Sekcji. 

 
7. Nie podjęcie w czasie lub nie przekazanie uchwały podjętej przez radę jest równoznaczne z 

przyjęciem jednostki do sekcji. Od decyzji Rady Sekcji, odmawiającej przyjęcia jednostki 
organizacyjnej Związku w skład Sekcji, przysługuje prawo wniesienia odwołania do Komisji 
Krajowej w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały. 

 
8. Przynależność do sekcji wiąże się z obowiązkiem przestrzegania niniejszego regulaminu, 

respektowania uchwał WZD Sekcji; w szczególności uchwały o płatności składek na rzecz 
sekcji, uczestnictwa w posiedzeniach władz. Obowiązkiem organizacji zrzeszonej w sekcji jest 
godne reprezentowanie NSZZ „Solidarność” wobec innych , a w szczególności we wszystkich 
działaniach i stanowiskach podjętych przez władze sekcji 

 
9. Każdej organizacji przynależącej do sekcji przysługuje prawo wyrażania swojej opinii i 

kształtowania wizerunku i działalności sekcji, jeżeli nie stoi to w sprzeczności ze statutem 
NSZZ „Solidarność”. Obowiązkiem działalności Sekcji wobec organizacji zrzeszonych w 
strukturze jest wzmocnienie struktur zakładowych dla osiągnięcia specjalizacji branżowej 
poprzez: wymianę doświadczeń, znajomość problemów branżowych, wspólne 
przedsięwzięcia, łatwiejszy kontakt z pracownikiem i pracodawcą. 

 



10. Każdej organizacji przynależącej do sekcji przysługuje prawo do konsultacji i informacji w 
zakresie specjalizacji branżowej i prawnej, w ramach środków i narzędzi posiadanych przez 
sekcję i sekretariat krajowy. Odbywać się to może poprzez kontakt osobisty, telefoniczny lub 
elektroniczny.  
 

11. Sekcja wykonuje zadania zgodnie ze Statutem NSZZ „Solidarność”, a w szczególności zajmuje 
się: 

 

 współpracą z instytucjami powołanymi do kontroli i badania środowiska pracy oraz 
warunków BHP, takimi jak: , Państwowa Inspekcja Pracy, Laboratoria Badań Środowiskowych, 
Instytut Medycyny Pracy itp., 

 zawieraniem ponadzakładowych układów zbiorowych pracy w zakresie danej branży, 
konsultowaniem, opiniowaniem i pomocą w opracowywaniu układów zbiorowych i pakietów 
socjalnych, 

 opiniowaniem projektów aktów prawnych dotyczących danej branży w uzgodnieniu z 
właściwą branżową jednostką organizacyjną Związku, 

 reprezentowaniem Związku w zakresie problematyki, związanej z funkcjonowaniem danej 
branży, wobec organizacji pracodawców i z upoważnienia Komisji Krajowej, wobec władz 
państwowych, w szczególności prowadzeniem negocjacji z pracodawcami, oraz organami 
administracji państwowej i terytorialnej, na wniosek i w uzgodnieniu z właściwą branżową 
jednostką organizacyjną Związku, 

 współpracą z organizacjami i ruchami działającymi na rzecz ochrony środowiska, 

 współpracą i udziałem w międzynarodowych strukturach związkowych, 

 współpracą z zagranicznymi organizacjami związkowymi, 

 prowadzeniem działalności informacyjnej o sytuacji w branży, 

 koordynacją prowadzenia sporów zbiorowych, akcji protestacyjnych i strajkowych, 

 wyrażaniem opinii i postulatów środowiska, wobec władz Związku, Parlamentu, Prezydenta, 
Rządu, Samorządu Terytorialnego, w uzgodnieniu z właściwymi branżowymi jednostkami 
organizacyjnymi Związku. 
 

12. Przy Radzie K.S.P.C.M i P mogą istnieć sekcje problemowe, w tym zawodowe. 
 

13. Siedzibą Sekcji jest miejsce pracy Przewodniczącego Rady Sekcji. 
 

14. Władzami sekcji są: 

 Walne zebranie delegatów 

 Rada Sekcji 

 Komisja Rewizyjna Sekcji 
 

15.  Wszystkie władze sekcji pochodzą z wyborów , zgodnie ze Statutem NSZZ „Solidarność”, oraz 
ordynacją wyborczą NSZZ „Solidarność”. Kadencja władz sekcji jest zgodna z okresem władz 
Związku. 
 

16. Walne zebranie delegatów sekcji, tworzą delegaci organizacji związkowych wchodzący z 
uchwałą przystąpienia do sekcji branżowej. 
 

 



17. Liczba delegatów poszczególnych organizacji związkowych, uzależniona jest od ilości 
członków związku, określana uchwałą Rady Sekcji. 
 

18.  Do kompetencji walnego zebrania delegatów należy: 

 uchwalenie regulaminu działalności sekcji branżowej, 

 wybór przewodniczącego sekcji, 

 wybór rady sekcji, 

 wybór komisji rewizyjnej, 

 rozpatrywanie sprawozdań przewodniczącego rady, oraz komisji rewizyjnej, 

 uchwalanie programu działalności sekcji, 

 podejmowanie uchwał, 

 podejmowanie innych decyzji, wniosków i stanowisk, 

 rozpatrywanie odwołań w sprawie przyjmowania i wykluczania branżowych jednostek 
organizacyjnych Związku z Sekcji. 
 

19.  Aktami prawnymi wydawanymi przez władze Sekcji są: 

 uchwały i decyzje, jako akty o charakterze wiążącym dla struktur związkowych zrzeszonych w 
Sekcji, o ile nie stoją w sprzeczności ze Statutem NSZZ "Solidarność" i uchwałami Komisji 
Krajowej, 

 stanowiska, opinie, apele i inne dokumenty o podobnym charakterze, jako oświadczenia 
wyrażające pogląd władzy Sekcji w określonej sprawie. 

 
20. Uchwałę o przyjęciu i zmianie Regulaminu Sekcji podejmuje WZD większością ponad połowy 

głosów wszystkich uprawnionych do głosowania delegatów na WZD Sekcji. 
 

21. WZD Sekcji zbiera się na Sesję Zwyczajną i Nadzwyczajną. Sesję Zwyczajną zwołuje Rada 
Sekcji, co najmniej raz w ciągu roku. 
 

22. Sesję Nadzwyczajną zwołuje Rada Sekcji na wniosek: 

 Przewodniczącego Rady Sekcji, 

 co najmniej trzech członków Prezydium Rady Sekcji, 

 co najmniej 1/5 delegatów, 

 Komisji Rewizyjnej Sekcji, 

 w ciągu 60 dni od daty złożenia wniosku, jeżeli WZD Sekcji nie jest planowane w okresie 
najbliższych 2 miesięcy od daty złożenia wniosku. 

 
23. W przypadku braku realizacji wniosku przez Radę, zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna. 

 
 

24. Do ważności uchwał WZD Sekcji niezbędny jest udział w głosowaniu, co najmniej połowy 
liczby delegatów wybranych przez zakładowe zebrania członków lub delegatów. Liczba 
wybranych delegatów, których mandat w danym momencie zachowuje ważność, bez 
uwzględniania mandatów nieobsadzonych, jest liczbą osób uprawnionych do głosowania na 
zebraniu. 
 

25. Walne zebranie podejmuje uchwały większością głosów oddanych. Uchwały zapadają w 
głosowaniu jawnym. Na żądanie, co najmniej 25 % obecnych delegatów, przewodniczący 
zebrania zarządza głosowanie tajne. 

 



26. Do zakresu działania Rady Sekcji należy: 

 reprezentowanie interesów wszystkich Organizacji Związkowych wchodzących w skład Sekcji 
Branżowej, a w szczególności reprezentuje Związek w zakresie problematyki związanej z 
funkcjonowaniem danej branży, wobec organizacji pracodawców, oraz organów administracji 
państwowej po otrzymaniu upoważnienia przez struktury nadrzędne Związku, 

 wyznaczenie strategii działania Sekcji, 

 realizacja uchwał podjętych przez walne zebranie delegatów, 

 podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia i wykluczenia jednostki organizacyjnej Związku z 
Sekcji, 

 powoływanie zespołów problemowych i negocjacyjnych, oraz ustalanie zasad ich 
funkcjonowania, 

 wybór Prezydium Sekcji spośród członków Rady, na wniosek Przewodniczącego Rady Sekcji, 

 zatwierdzenie kompetencji Prezydium Sekcji, 

 ustalanie zasad prowadzenia działalności finansowej, 

 zatwierdzenie preliminarza Rady Sekcji. 
 

27. Przewodniczący kieruje pracami Rady i jej prezydium, oraz nadzoruje i egzekwuje 
wykonywanie obowiązków przez Prezydium. 
 

28. Komisja Rewizyjna kontroluje pracę Rady Sekcji i jej prezydium w zakresie działalności 
finansowej, zgodności postępowania ze Statutem i Regulaminem, oraz uchwałami W.Z.D. 
Sekcji. 

 
29. Ilość członków Rady Sekcji i Komisji Rewizyjnej Sekcji jest określana uchwałą WZD Sekcji. 

 

30. Fundusz i majątek sekcji tworzą: 

 składki otrzymane z Organizacji Związkowych, 

 środki uzyskane z Sekretariatu Przemysłu Spożywczego, 

 darowizny i dotacje uzyskane przez Sekcję. 
 

31. Składka w kwocie uchwalonej przez WZD Sekcji odprowadzana będzie przez organizacje 
związkowe wchodzące w skład sekcji kwartalnie. Organizacje zakładowe niepłacące składek 
mogą być pozbawione decyzją rady sekcji wszelkich dopłat do przedsięwzięć organizowanych 
przez sekcję lub uchwałą rady o utracie przynależności 
 

32. Członkostwo branżowej jednostki organizacyjnej Związku w Sekcji ustaje: 

 na wniosek jednostki organizacyjnej Związku, 

 w związku z podjęciem uchwały Rady Sekcji o wykluczeniu, 

 likwidacji organizacji w danym przedsiębiorstwie. 
 

33.  Rada Sekcji może wnioskować o usunięcie organizacji związkowej ze struktur Sekcji Krajowej 
w przypadku: 

 zalegania ze składkami powyżej trzech kwartałów, po wcześniejszym powiadomieniu 
zainteresowanej strony, w takim przypadku o wykreśleniu organizacji podejmuje uchwałę 
Rada Sekcji, 

 naruszenia przez władze jednostki organizacyjnej Związku Statutu NSZZ „Solidarność”, 
Regulaminu Sekcji, lub innych przepisów prawa wewnątrzzwiązkowego, 

 groźby naruszenia istotnych interesów Związku wynikające z zachowania ( działań lub jego 
braku ) władz jednostki organizacyjnej Związku. 
 



34. Decyzję o zakończeniu działalności Krajowej Sekcji może być podjęta: 

 uchwałą o wystąpieniu z krajowej branżowej jednostki organizacyjnej podjętej przez władzę 
stanowiącą sekcji 

 uchwałą władzy wykonawczej krajowej branżowej jednostki organizacyjnej o utracie 
przynależności, z powodu nie spełniania wymogów określonych w odrębnych uchwałach 
Krajowego Zjazdu Delegatów i Komisji Krajowej 
 

35. Od uchwały władzy wykonawczej krajowej branżowej jednostki organizacyjnej, przysługuje 
prawo wniesienia odwołania w terminie 30 dni, do Komisji Krajowej. Komisja Krajowa po 
rozpoznaniu odwołania na najbliższym posiedzeniu może, zgodnie z postanowieniem § 18 
ust. 1 Statutu, zobowiązać władzę wykonawczą krajowej branżowej jednostki organizacyjnej 
do uchylenia uchwały. 
 

36. Wszelkie zmiany regulaminu mogą być dokonywane tylko poprzez walne zebranie delegatów 
sekcji zgodnie ze Statutem, w formie uchwał. Bieżącą interpretacją regulaminu sekcji zajmuje 
się Rada Sekcji. W sprawach spornych, lub nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu 
dotyczących interpretacji jego postanowień, decyzję w formie uchwały podejmuje WZD 
Sekcji. 

 
37. Od stanowiska WZD Sekcji przysługuje odwołanie do Rady Sekretariatu i Komisji Krajowej. 

 
38.  Niniejszy regulamin obowiązuje po uchwaleniu przez walne zebranie delegatów sekcji i 

zatwierdzeniu przez organ rejestrowy. 
 

Koszelówka 06 maja 2014 roku 

 

Sekretarz WZD                                                                                                                     Przewodniczący WZD 

 

 

 

 

 

  


