UCHWA£A NR 5 XIX KZD WS. DZIA£ALNOCI FINANSOWEJ
ZWI¥ZKU, ZM. UCHWA£¥ NR 7 XXI KZD (TEKST JEDNOLITY)
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarnoæ, dzia³aj¹c na podstawie § 64 ust.2, 69
ust.1 i 2, 70 i 74 ust. 4 Statutu NSZZ Solidarnoæ ustala obowi¹zuj¹c¹ dla cz³onków
Zwi¹zku wysokoæ miesiêcznej sk³adki cz³onkowskiej, podzia³ rodków uzyskanych ze
sk³adki cz³onkowskiej, ich przeznaczenie oraz maksymalne wynagrodzenie pracowników
Zwi¹zku pochodz¹cych z wyboru.

Rozdzia³ I
Sk³adka cz³onkowska i jej podzia³
§1
1. Miesiêczna sk³adka cz³onkowska wynosi:
1/ dla osób bêd¹cych w stosunku pracy  0,82%:
a/ miesiêcznych przychodów, osi¹ganych u pracodawcy z tytu³u zatrudnienia
w ramach stosunku pracy, z uwzglêdnieniem dodatków p³acowych, z wyj¹tkiem:
przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ró¿nego
rodzaju deputatów, rekompensat, ekwiwalentów, odszkodowañ, odpraw, nagród 
w tym jubileuszowych  oraz wiadczeñ finansowanych ze rodków przeznaczonych
na cele socjalne w ramach zak³adowego funduszu wiadczeñ socjalnych lub
wiadczeñ urlopowych wyp³acanych w zamian tych wiadczeñ,
b/ pobieranych zasi³ków pieniê¿nych z ubezpieczenia spo³ecznego (chorobowych,
wyrównawczych, macierzyñskich, opiekuñczych),
2/ dla osób uzyskuj¹cych dochody z innego tytu³u ni¿ stosunek pracy:
- przy miesiêcznym dochodzie nieprzekraczaj¹cym 1000 z³ - 8 z³;
- przy miesiêcznym dochodzie przekraczaj¹cym 1000 z³ - 8 z³ plus 1 z³ za ka¿de
100 z³ dochodu powy¿ej 1000 z³,
3/ dla emerytów, rencistów oraz osób przebywaj¹cych na zasi³kach i wiadczeniach
przedemerytalnych:
- przy miesiêcznych wiadczeniach nie przekraczaj¹cych 500 z³ - 2 z³;
- przy wiadczeniach powy¿ej 500 z³  2 z³ plus 0,50 z³ za ka¿de 100 z³ powy¿ej
500 z³,
4/ dla bezrobotnych i osób przebywaj¹cych na urlopach bezp³atnych  w tym
wychowawczych  wysokoæ sk³adki cz³onkowskiej uchwala w³adza stanowi¹ca
podstawowej jednostki organizacyjnej Zwi¹zku.
2. Dla osób wymienionych w ust.1 pkt 2 uzyskuj¹cych dochody wy³¹cznie z tytu³u
prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej, dochód stanowi¹cy podstawê wymiaru sk³adki
nie mo¿e byæ ni¿szy ni¿ dochód deklarowany do ubezpieczenia spo³ecznego.

§2
1. W³adza stanowi¹ca podstawowej jednostki organizacyjnej Zwi¹zku mo¿e uchwaliæ
wy¿sz¹ sk³adkê cz³onkowsk¹ dla cz³onków swojej organizacji, która nie mo¿e jednak
przekroczyæ 200 % sk³adki okrelonej w § 1.

2. rodki uzyskane z tytu³u podniesienia sk³adki cz³onkowskiej, o których mowa w ust.1,
pozostaj¹ w dyspozycji podstawowej jednostki organizacyjnej Zwi¹zku.
3. W³adza wykonawcza podstawowej jednostki organizacyjnej Zwi¹zku mo¿e,
w wyj¹tkowych przypadkach, na pisemny wniosek zainteresowanego cz³onka Zwi¹zku,
uchwaliæ dla niego ni¿szy wymiar sk³adki cz³onkowskiej lub j¹ zawiesiæ na okres nie d³u¿szy
ni¿ 6 miesiêcy. Okres, na który udzielono zezwolenia na obni¿enie sk³adki cz³onkowskiej
lub jej zawieszenie, mo¿e zostaæ wyd³u¿ony na wniosek ponownie z³o¿ony przez
zainteresowanego cz³onka Zwi¹zku. Wnioski rozpatruje siê indywidualnie. Kopie decyzji
dotycz¹cych obni¿enia sk³adki nale¿y przekazywaæ do w³aciwego Zarz¹du Regionu.

§3
1. Ustala siê nastêpuj¹cy podzia³ rodków uzyskanych z miesiêcznej sk³adki cz³onkowskiej,
pobieranej zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 1 i 2:
1/ 60% rodków pozostaje do dyspozycji podstawowej jednostki organizacyjnej,
z zastrze¿eniem § 4,
2/ 40% rodków - przekazywane jest zarz¹dowi regionu, z czego do dyspozycji zarz¹du
regionu pozostaje 25%, natomiast zarz¹d regionu przekazuje:
a) 10% Komisji Krajowej, z czego 2% przeznaczane jest na dzia³alnoæ krajowych
sekretariatów bran¿owych i Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów, a 8 %
pozostaje do dyspozycji Komisji Krajowej; na zasadach okrelonych w umowie
zawartej przez Komisjê Krajow¹ z rad¹ w³aciwego sekretariatu Komisja Krajowa
przekazuje dodatkowo sekretariatom bran¿owym i Krajowemu Sekretariatowi
Emerytów i Rencistów rodki przeznaczone na pokrycie kosztów zwi¹zanych
z zatrudnieniem przewodnicz¹cego rady tego sekretariatu przez ten sekretariat,
uwzglêdniaj¹c maksymalne kwoty wynagrodzeñ okrelone w § 7 ust. 1 niniejszej
uchwa³y,
b) 2,5% na rzecz regionalnego funduszu strajkowego,
c) 2,5% na rzecz Krajowego Funduszu Strajkowego.
2. Dla rodków, o których mowa w ust. 1 uzyskanych ze sk³adki cz³onkowskiej pobieranej
w organizacjach dzia³aj¹cych w zak³adach pracy chronionej ustala siê nastêpuj¹cy podzia³:
1/ 85% rodków - pozostaje do dyspozycji podstawowej jednostki organizacyjnej,
z zastrze¿eniem § 4,
2/ 15% rodków - przekazywane jest zarz¹dowi regionu, z czego do dyspozycji zarz¹du
regionu pozostaje 8%,natomiast zarz¹d regionu przekazuje:
a) 2% Komisji Krajowej,
b) 2,5% na rzecz regionalnego funduszu strajkowego,
c) 2,5% na rzecz Krajowego Funduszu Strajkowego.
3. Ca³oæ rodków uzyskanych ze sk³adki cz³onkowskiej wymienionej w § 1 ust.1 pkt. 3
i 4 pozostaje do dyspozycji podstawowej jednostki organizacyjnej Zwi¹zku, z zastrze¿eniem
postanowieñ ust. 4 niniejszego paragrafu.
4. W³adza stanowi¹ca sekcji lub sekretariatu bran¿owego, mo¿e uchwaliæ wysokoæ sk³adki
nale¿nej danej sekcji lub sekretariatowi od jednostek organizacyjnych Zwi¹zku wchodz¹cych
w ich sk³ad.

5. Zasady dysponowania rodkami regionalnego i Krajowego Funduszu Strajkowego okrela
odrêbna uchwa³a KZD NSZZ Solidarnoæ.

§4
Walne zebranie delegatów regionu mo¿e postanowiæ o przeznaczeniu, w ramach rodków
wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 1, regionalnych funduszy celowych, o których
mowa w § 74 ust. 4 Statutu.
Decyzja o utworzeniu funduszu jest obligatoryjna dla wszystkich jednostek organizacyjnych
Zwi¹zku wpisanych do regionalnego rejestru organizacji zak³adowych i miêdzyzak³adowych.

Rozdzia³ II
Zasi³ki statutowe i zapomogi
§5
1. W³adza wykonawcza podstawowej jednostki organizacyjnej Zwi¹zku wyp³aca zasi³ki
statutowe:
1/ zasi³ek z tytu³u urodzenia dziecka - cz³onkowi Zwi¹zku, na ka¿de urodzone dziecko
(równie¿ na dziecko urodzone martwe); w przypadku rodzica wychowuj¹cego samotnie
dziecko zasi³ek wyp³acany jest w podwójnej wysokoci,
2/ zasi³ek z tytu³u adopcji dziecka  cz³onkowi Zwi¹zku na ka¿de adoptowane dziecko,
3/ zasi³ek z tytu³u mierci cz³onka Zwi¹zku  wyp³acany przez organizacjê zmar³ego
cz³onka Zwi¹zku, tylko jednej osobie uprawnionej (nawet nie bêd¹cej cz³onkiem
Zwi¹zku), tj. wspó³ma³¿onkowi lub innej osobie, która pokry³a koszty zwi¹zane
z pogrzebem zmar³ego cz³onka Zwi¹zku,
4/ zasi³ek z tytu³u mierci cz³onka rodziny wyp³acany wszystkim uprawnionym
cz³onkom Zwi¹zku, w przypadku zgonu: wspó³ma³¿onka, rodziców, teciów, dziecka
lub innej osoby bêd¹cej na wy³¹cznym utrzymaniu osoby wystêpuj¹cej o zasi³ek.
2. Wysokoæ zasi³ków wymienionych w ust. 1 ustala w³adza wykonawcza podstawowej
jednostki organizacyjnej Zwi¹zku, z tym ¿e kwoty najni¿sze ustalone dla ka¿dego z tych
zasi³ków nie mog¹ byæ mniejsze od minimalnych wysokoci zasi³ków statutowych
ustalanych przez Komisjê Krajow¹.
3. Zasady ustalania uprawnieñ do zasi³ków wymienionych w ust. 1:
1/ cz³onek Zwi¹zku nabywa prawa do zasi³ku po 6-miesiêcznym nieprzerwanym okresie
przynale¿noci do NSZZ Solidarnoæ, z wy³¹czeniem § 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
2/ uprawnienia do zasi³ków ustala siê na podstawie przed³o¿onych przez uprawnionego
w terminie 6 miesiêcy od daty zaistnienia zdarzenia dokumentów (akt urodzenia, akt
zgonu, dokument okrelaj¹cy stopieñ pokrewieñstwa), a w przypadku ich braku - na
podstawie z³o¿onego owiadczenia zawieraj¹cego informacje niezbêdne do ustalenia
prawa do zasi³ku,
3/ wysokoæ wyp³acanych zasi³ków ustalana jest na dzieñ zaistnienia zdarzenia
uprawniaj¹cego do zasi³ku,
4/ w wyj¹tkowych przypadkach organizacja wyp³acaj¹ca zasi³ek mo¿e przyznaæ prawo
do zasi³ku z pominiêciem zasad okrelonych w ust. 3 pkt. 1/ - 3/.

4. Podstawowa organizacja zwi¹zkowa na podstawie w § 69 ust.1 i 2 Statutu mo¿e
realizowaæ pomoc finansow¹ (w tym zasi³ki statutowe) za porednictwem systemu
ubezpieczeniowego, przy czym wysokoæ wiadczeñ nie mo¿e byæ mniejsza od minimalnych
wysokoci zasi³ków statutowych ustalanych przez Komisjê Krajow¹.

§6
Oprócz zasi³ków statutowych wymienionych w § 5 ust. 1 mog¹ byæ wyp³acane cz³onkom
Zwi¹zku (w miarê posiadanych rodków, przy zachowaniu zasady samowystarczalnoci
finansowej podstawowej jednostki organizacyjnej Zwi¹zku) zapomogi, których wysokoæ
i zasady przyznawania uchwala w³adza wykonawcza danej organizacji.

Rozdzia³ III
Wynagrodzenia pracowników Zwi¹zku pochodz¹cych z wyboru
§7
1. Wysokoæ miesiêcznych wynagrodzeñ etatowych pracowników Zwi¹zku pochodz¹cych
z wyboru, ustala i finansuje odpowiednio Komisja Krajowa, zarz¹d regionu, rada krajowego
sekretariatu bran¿owego i Rada Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów, w kwotach
nieprzekraczaj¹cych maksymalnych wysokoci:
1/ przewodnicz¹cego:
a/ zarz¹du regionu, rady krajowego sekretariatu bran¿owego i Rady Krajowego
Sekretariatu Emerytów i Rencistów zrzeszaj¹cego do 40 tys. cz³onków - 2-krotne
przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie w sektorze przedsiêbiorstw z poprzedniego
kwarta³u, w³¹cznie z wyp³atami z zysku og³aszane przez Prezesa GUS w Dzienniku
Urzêdowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski,
b/ zarz¹du regionu, rady krajowego sekretariatu bran¿owego i Rady Krajowego
Sekretariatu Emerytów i Rencistów zrzeszaj¹cego od 40 tys. do 100 tys. cz³onków
- 2,2-krotne przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie w sektorze przedsiêbiorstw
z poprzedniego kwarta³u, w³¹cznie z wyp³atami z zysku og³aszane przez Prezesa
GUS w Dzienniku Urzêdowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski,
c/ zarz¹du regionu, rady krajowego sekretariatu bran¿owego i Rady Krajowego
Sekretariatu Emerytów i Rencistów zrzeszaj¹cego powy¿ej 100 tys. cz³onków 2,4-krotne przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie w sektorze przedsiêbiorstw
z poprzedniego kwarta³u, w³¹cznie z wyp³atami z zysku og³aszane przez Prezesa
GUS w Dzienniku Urzêdowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski,
d/ Komisji Krajowej  2,9-krotne przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie w sektorze
przedsiêbiorstw z poprzedniego kwarta³u, w³¹cznie z wyp³atami z zysku og³aszane
przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzêdowym Rzecz-pospolitej Polskiej Monitor
Polski,
2/ zastêpcy przewodnicz¹cego Komisji Krajowej - 0,9-krotnego wynagrodzenia
Przewodnicz¹cego Komisji Krajowej,
3/ zastêpcy przewodnicz¹cego zarz¹du regionu, zastêpcy przewodnicz¹cego rady
krajowego sekretariatu bran¿owego oraz zastêpcy przewodnicz¹cego Rady Krajowego
Sekretariatu Emerytów i Rencistów - 0,9-krotnego wynagrodzenia, odpowiednio:
przewodnicz¹cego zarz¹du regionu, przewodnicz¹cego rady krajowego sekretariatu
bran¿owego lub przewodnicz¹cego Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów

i Rencistów,
4/ pozostali cz³onkowie prezydium Komisji Krajowej - 0,8-krotnego wynagrodzenia
Przewodnicz¹cego Komisji Krajowej,
5/ pozostali cz³onkowie prezydium zarz¹du regionu, cz³onkowie prezydium rady
krajowego sekretariatu bran¿owego oraz cz³onkowie Rady Krajowego Sekretariatu
Emerytów i Rencistów - 0,8-krotnego wynagrodzenia, odpowiednio; przewodnicz¹cego
zarz¹du regionu, przewodnicz¹cego rady krajowego sekretariatu bran¿owego lub
przewodnicz¹cego Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów,
2. Wynagrodzenie Przewodnicz¹cego Krajowej Komisji Rewizyjnej ustala siê w wysokoci
wynagrodzenia cz³onka prezydium Komisji Krajowej.

§8
W przypadku pe³nienia przez cz³onka Zwi¹zku wiêcej ni¿ jednej funkcji zwi¹zkowej
(pochodz¹cej z wyboru) przys³uguje wynagrodzenie ³¹cznie, za jeden pe³ny etat, ustalone
wed³ug przys³uguj¹cego dla danych funkcji limitu okrelonego w § 7.

Rozdzia³ IV
Postanowienia ogólne
§9
Zarz¹d regionu zobowi¹zany jest do wyp³aty zasi³ku statutowego, w wysokoci uchwalonej
przez Komisjê Krajow¹, osobie bêd¹cej cz³onkiem podstawowej jednostki organizacyjnej
Zwi¹zku, prowadz¹cej prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹, a nieposiadaj¹cej rodków na
ich wyp³atê.

§ 10
Podstawowe jednostki organizacyjne Zwi¹zku maj¹ obowi¹zek regulowania sk³adek
otrzymanych za dany miesi¹c do 20 dnia nastêpnego miesi¹ca, a zarz¹dy regionów do
koñca miesi¹ca.

§ 11
Zarz¹dy regionów, krajowe sekretariaty bran¿owe oraz Krajowy Sekretariat Emerytów
i Rencistów zobowi¹zane s¹ przekazaæ do Komisji Krajowej sprawozdanie finansowe
sk³adaj¹ce siê z bilansu, rachunku wyników, informacji dodatkowej oraz zeznania
podatkowego CIT-8 w terminie do 15 lipca ka¿dego roku.

Rozdzia³ V
Przepisy koñcowe
§ 12
1. Ilekroæ w uchwale mowa o podstawowej jednostce organizacyjnej Zwi¹zku - nale¿y
przez to rozumieæ organizacje wymienione w § 19 ust. 1 i 4 Statutu.
2. Postanowienia niniejszej uchwa³y dotycz¹ce podstawowych jednostek organizacyjnych
Zwi¹zku obowi¹zuj¹ równie¿ organizacje podzak³adowe, oddzia³owe i wydzia³owe,
o których mowa w § 19 ust. 6 i 7 Statutu, zarejestrowane w danym regionie.

§ 13
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y finansowej traci moc uchwa³a finansowa II
KZD NSZZ Solidarnoæ ze zmianami za wyj¹tkiem § 8, który staje siê uchwa³¹ XIX
KZD ws. weryfikacji liczby delegatów.

§ 14
Zawarcie umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt. 2 lit. a) powinno nast¹piæ nie póniej ni¿
w terminie 14 dni od dnia rozpoczêcia przez w³aciw¹ radê sekretariatu nowej kadencji.

§ 15
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 1 stycznia 2006 r., z wyj¹tkiem § 7, który wchodzi w ¿ycie od
nowej kadencji Zwi¹zku.
Wasilków, 13 padziernika 2005 r.
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