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PREAMBUŁA 

 

Krajowa Sekcja Branży Metalowców Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 

"Solidarność", zwana dalej „Sekcją”, powołana została w Polsce w wyniku woli regionalnych 

i zakładowych jednostek organizacyjnych wywodzących się z zakładów pracy należących do 

sektora przemysłu metalowego, na podstawie uchwały   I Krajowego  Zjazdu Delegatów 

Sekcji Krajowej Branży Metalowej: 14- 16 stycznia 1991 r. – Bystre k / Baligrodu.   
 

 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

  Nazwa, siedziba, terytorialny zakres działania 

§ 1 

 

1. Sekcja działa na podstawie §16 ust. 3 Statutu NSZZ „Solidarność”, Uchwały KK nr 

17/08 ws. zasad rejestracji i wyrejestrowania oraz funkcjonowania branżowych jednostek 

organizacyjnych Związku zm. Uchwałą KK nr 18/09 i Uchwałą KK nr 20/10 oraz 

niniejszego regulaminu. 

2. Regulamin niniejszy określa cele i zasady działania oraz strukturę organizacyjną 

Krajowej Sekcji Branży Metalowców Niezależnego Samorządnego Związku 

Zawodowego "Solidarność". 

3. Nazwa i znak graficzny Sekcji stanowią wyłączną własność Sekcji i podlegają ochronie 

prawnej. 

§ 2 

 

1. Terenem działania Sekcji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Sekcja działa także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawców, do których 

stosuje się przepisy prawa polskiego.  

3. Sekcja ponadto może prowadzić działalność u innych pracodawców poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli umowy międzynarodowe i NSZZ „Solidarność” to 

przewidują. 

4. Siedzibą Sekcji i jej władz jest siedziba zarządu regionu NSZZ „Solidarność”, z którego 

pochodzi wybrany na kadencję Przewodniczący Rady Sekcji. 

5.  Sekcja w swojej działalności statutowej jest niezależna od pracodawców, administracji 

państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz innych organizacji. 

 
 

 

 

 

 



Podmiotowy zakres działania 

§ 3 

 

Sekcja zrzesza na zasadzie dobrowolności Regionalne/Międzyregionalne Sekcje 

Metalowców, podstawowe jednostki organizacyjne Związku z sektora przemysłu metalowego 

oraz niższe jednostki organizacyjne organizacji zakładowych i międzyzakładowych, 

nienależące do żadnej regionalnej/ międzyregionalnej lub krajowej sekcji branżowej, zgodnie 

z zasadami ustalonymi przez Krajowy Zjazd Delegatów na mocy postanowień § 25 Statutu 

NSZZ „Solidarność”.  

§ 4 

 

Celem Sekcji jest obrona godności, praw i interesów pracowniczych (zawodowych i 

socjalnych) członków Związku, a w szczególności:  

 

1. zabezpieczanie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, 

wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,  

2. przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia, 

3. dążenie do zapewniania pracownikom warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

4. ochrona interesów zdrowotnych, materialnych, socjalnych i kulturalnych członków 

Sekcji oraz ich rodzin,  

5. podejmowanie działań w duchu dialogu społecznego, zmierzających do zharmonizowania 

interesów pracodawcy z interesami pracowników,  

6. wpływanie na kształt polityki gospodarczej i społecznej,  

7. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących szczególnej troski,  

8. umacnianie rodziny oraz ochrona życia rodzinnego,  

9. współpraca z organizacjami międzynarodowymi w zakresie solidarnej obrony interesów 

pracowniczych i respektowania praw człowieka,  

10. podejmowanie działań na rzecz ochrony naturalnego środowiska człowieka,  

11. reprezentowanie interesów pracowniczych  na forum  międzynarodowym.  

§ 5 

 

Sekcja realizuje swoje cele poprzez: 

 

1. reprezentowanie swoich członków wobec pracodawców, władz i organów administracji 

państwowej, samorządu terytorialnego oraz organizacji i instytucji społecznych,  

2. zawieranie i wypowiadanie ponadzakładowych układów zbiorowych pracy oraz innych  

porozumień z pracodawcami w porozumieniu z Krajowym Sekretariatem Metalowców 

NSZZ „Solidarność”, 

3. organizowanie i kierowanie akcjami protestacyjnymi, do strajku włącznie, w przypadku  

naruszenia interesów pracowniczych,  

4. udzielanie pomocy prawnej i podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących zakresu 

działania Sekcji,  

5. pomoc w podejmowaniu przewidzianych prawem działań, w przypadku występowania 

zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników, 



6. tworzenie funduszy celowych, np. strajkowego, szkoleniowego i innych na potrzeby 

Sekcji,  

7. opiniowanie i inicjowanie projektów aktów prawnych z zakresu objętego zadaniami 

związków zawodowych,  

8. szkolenia związkowe, w tym związane ze szkoleniem Społecznych Inspektorów Pracy, 

9. współdziałanie z organami władzy, administracji państwowej i samorządu terytorialnego 

w zakresie wynikającym z przepisów prawa,  

10. udział w działalności organizacji międzynarodowych, Komitetach Sektorowych, 

Europejskich Radach Zakładowych,  

11. informowanie członków o działaniach Sekcji oraz prowadzenie działalności prasowej, 

wydawniczej i innej medialnej,  

12. prowadzenie badań nad warunkami życia ogółu pracowników, w szczególności nad 

poziomem kosztów utrzymania,  

13. popieranie inicjatyw w zakresie usprawnienia gospodarki, rozwoju kultury, oświaty, 

nauki i postępu technicznego,   

14. organizowanie i wspieranie działań na rzecz rekreacji, sportu i turystki.  
 

ROZDZIAŁ II 

Prawa i obowiązki zrzeszonych jednostek   

§ 6 

 

 

1. Jednostki organizacyjne zrzeszone w Sekcji mają prawo do:  

a. wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów Sekcji zgodnie z obowiązującym 

prawem wewnątrzzwiązkowym, 

b. korzystania z pomocy Sekcji w obronie praw pracowniczych i obywatelskich 

członków Związku, 

c. występowania z wnioskami i postulatami do władz Sekcji.  

2. Jednostki organizacyjne zrzeszone w Sekcji mają obowiązek  :  

a. przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Związku oraz regularnie płacić 

składki afiliacyjne oraz składki celowe, 

 

b. brać udział w życiu związkowym,  

 

c. poprzez delegatów uczestniczyć w zebraniach, w jednostkach organizacyjnych 

Sekcji, do których należą oraz  w posiedzeniach władz Związku, do których zostali 

wybrani, a w szczególności w zebraniach sprawozdawczo-wyborczych, 

 

d. solidarnie uczestniczyć w akcjach podejmowanych przez Sekcję i powstrzymywać 

się od nieakceptowanego przez Związek udziału w akcjach organizowanych przez 

inne związki zawodowe. 

 



ROZDZIAŁ III 

Struktura organizacyjna Sekcji 

§ 7 

 

1. Jednostkami organizacyjnymi Sekcji są sekcje regionalne/międzyregionalne, organizacje 

zakładowe, międzyzakładowe oraz niższe jednostki organizacyjne organizacji 

zakładowych i międzyzakładowych, nie należących do żadnej regionalnej lub krajowej 

sekcji branżowej, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Krajowy Zjazd Delegatów na 

mocy postanowień § 25.   

2. Krajowa Sekcja Branży Metalowców NSZZ „Solidarność” należy do Krajowego 

Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność”.   

3. Sekcja może tworzyć, na mocy postanowień § 30 Statutu NSZZ „Solidarność” 

problemowe jednostki organizacyjne w tym zawodowe.   

 

§ 8 

 

1. Decyzję o wstąpieniu i o wystąpieniu jednostki organizacyjnej Związku do/z Krajowej 

 Sekcji Branżowy Metalowców podejmuje uchwałą jej władza stanowiąca. 

2. Przynależność do Krajowej Sekcji Branży Metalowców jest nabywana na mocy 

uchwały jej Rady, po doręczeniu tej władzy przez jednostkę wstępującą uchwały,  

o której mowa w ust.1 wraz z potwierdzonym przez władzę, która ją zarejestrowała, 

aktualnym dokumentem zawierającym podstawowe dane, tj.: nazwę, numer, adres, 

liczbę członków Związku, skład władz wykonawczych i kontrolnych jednostki 

wstępującej oraz prawidłowość podjętej przez nią uchwały, o której mowa w ust 1. 

3. Uchwałę, o której mowa w ust. 1, wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 2, 

jednostka wstępująca przesyła również do Komisji Krajowej. 

4. Rada Krajowej Sekcji Branży Metalowców, jest zobowiązana, w terminie 30 dni od 

daty doręczenia uchwały wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 2, podjąć 

uchwałę o przyjęciu lub odmowie przyjęcia danej jednostki organizacyjnej, przy 

czym odmowa przyjęcia wymaga pisemnego uzasadnienia. Uchwałę przekazuje się 

wnioskodawcy oraz Komisji Krajowej niezwłocznie po podjęciu. 

5. Niepodjęcie lub nieprzekazanie uchwały, o której mowa w ust. 3, jest równoznaczne  

z przyjęciem jednostki, która złożyła wniosek z mocy prawa. 

6. W przypadku odmowy przyjęcia, o której mowa w ust. 3, jednostka organizacyjna 

Związku, która złożyła wniosek ma prawo odwołać się od tej decyzji do Komisji 

Krajowej, w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały. Komisja Krajowa po 

rozpoznaniu odwołania na najbliższym posiedzeniu może, zgodnie z postanowieniem 

§ 18 ust. 1 Statutu, może zobowiązać Radę Krajowej Sekcji Branży Metalowców do 

przyjęcia jednostki wnioskującej. 

7. Przynależność do Krajowej Sekcji Branży Metalowców zobowiązuje jednostkę 

organizacyjną Związku do przestrzegania regulaminu wewnętrznego tej Sekcji. 

 

 

 



Zakończenie istnienia Sekcji i jej jednostek organizacyjnych 

§ 9 

 

1. Uchwałę o rozwiązaniu Sekcji może podjąć wyłącznie Walne Zebranie Delegatów 

Krajowej Sekcji  Branży Metalowców, przy czym za uchwałą musi głosować więcej niż 

połowa uprawnionych do głosowania. Uchwała nabiera mocy po zatwierdzeniu jej przez 

co najmniej 2/3 liczby sekcji regionalnych i jednostek organizacyjnych zarejestrowanych 

w Sekcji zrzeszających łącznie ponad połowę członków Sekcji Krajowej Branży 

Metalowców . 

2. Wyrejestrowanie Krajowej Sekcji Branży Metalowców może nastąpić z niżej 

wymienionych  przyczyn:  

a/ Sekcja przestanie zrzeszać odpowiednią liczbę członków określoną w § 10 ust. 5 pkt.    

2 Uchwały KK nr 17/08, zmienionej Uchwałą KK nr 18/09 i Uchwałą KK nr 20/10,  

b/ nastąpił jej podział,   

c/ z własnej inicjatywy.  

§ 10 

 

1. Wykluczenie jednostki organizacyjnej wchodzącej w skład Sekcji następuje z powodu  

zalegania z zapłatą obowiązkowych składek w  KSBM za 1 rok, po uprzednim 

pisemnym wezwaniu przez Radę Sekcji do uregulowania tych należności, w terminie do 

30 dni od momentu potwierdzonego zawiadomienia. 

2. Rada Sekcji ma obowiązek wysłania wezwania, o którym mowa w ust. 1 niezwłocznie 

po stwierdzeniu niewypełnienia obowiązku opłacania składek przez jednostkę 

organizacyjną. 

3. Nieuregulowanie przez jednostkę organizacyjną zaległych składek, w terminie 

ustalonym przez Radę Sekcji  powoduje wykluczenie jej z Sekcji  na podstawie podjętej 

uchwały. Rada Sekcji zawiadamia zainteresowaną jednostkę organizacyjną o uchwale 

wykluczającej ją z Sekcji, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty jej podjęcia.  

4. Od decyzji o wykluczeniu z Sekcji przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania 

Delegatów KSBM, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zawiadomienia o 

wykluczeniu. Odwołanie się od decyzji o wykluczeniu z Sekcji wstrzymuje realizację 

uchwały o wykluczeniu do momentu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zebranie 

Delegatów KSBM. 

5. Decyzja Walnego Zebrania Delegatów KSBM jest ostateczna.  

6. Powyższe punkty nie dotyczą zakładów pracy będących w upadłości lub w trakcie 

likwidacji. 
 

ROZDZIAŁ IV 

Władze Sekcji 

§ 11 

 

1.  Władzami Krajowej Sekcji Branży Metalowców są: 

a. Walne Zebranie Delegatów /władza stanowiąca,  



b. Rada Sekcji /władza wykonawcza,  

c. Komisja Rewizyjna  /władza kontrolna. 

2.  Kadencja władz Sekcji trwa cztery lata. 

 

 

Walne Zebranie Delegatów Sekcji 

§ 12 

  

1.  Walne Zebranie Delegatów tworzą delegaci wybrani przez jednostki organizacyjne 

Związku zrzeszone w  Sekcji. 

2.  Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy: 

a. uchwalenie Regulaminu wewnętrznego Sekcji oraz wprowadzanie zmian w tym 

Regulaminie, 

b. uchwalanie programu działania Sekcji, 

c. wybór Przewodniczącego Rady Sekcji,  

d. wybór Członków Rady Sekcji, 

e. wybór Komisji Rewizyjnej, 

f. wybór Delegatów na  Krajowy Kongres Sekretariatu Metalowców NSZZ 

„Solidarność”, 

g. podejmowanie uchwał, decyzji, stanowisk, oświadczeń,   

h. rozpatrywanie sprawozdań Rady Sekcji, Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie 

absolutorium Radzie Sekcji za okres kadencji, 

i. ustalanie wysokości składki celowej, 

j. ustalanie wewnętrznej struktury organizacyjnej Sekcji,  

 

3.   Sesje WZD KSBM zwoływane są przez Radę Sekcji nie rzadziej niż raz w roku.   

 

  

 

 

Rada Sekcji 

§ 13 

W skład Rady Sekcji wchodzą: 

1. Przewodniczący Rady KSBM, 

2. Przewodniczący Rad Regionalnych Sekcji Metalowców, 

3. wybrani przez WZD KSBM członkowie Rady Sekcji. 

§ 14 

 

Do kompetencji Rady KSBM należy: 

1. realizacja programu działania i Uchwał WZD, 

2. wybór Prezydium Rady Sekcji (określenie zakresu działania Prezydium i 

Przewodniczącego), 

3.  uchwalanie preliminarza wpływów i wydatków, 



4.  podejmowanie Uchwał o przyjęciu lub wykreśleniu z rejestru Sekcji jednostek 

organizacyjnych Związku, 

5.  reprezentowanie Sekcji wobec Sekretariatu Metalowców, Komisji Krajowej, innych 

organizacji związkowych działających na terenie Polski, władz i organów administracji 

państwowej i gospodarczej, samorządu terytorialnego, związków pracodawców i innych 

instytucji, 

6.  powoływanie zespołów problemowych a także grup roboczych do opracowania tematu 

lub rozwiązania konkretnego problemu, 

7.  organizacja akcji protestacyjnych, 

8. koordynowanie działalności jednostek organizacyjnych Związku zrzeszonych w KSBM, 

w sprawach dotyczących działań Sekcji oraz przeprowadzanie konsultacji ważnych dla 

danej jednostki organizacyjnej Związku ze wszystkimi jednostkami zrzeszonymi w 

Sekcji, 

9. interpretacja Regulaminu KSBM, 

10. możliwość scedowania części uprawnień Rady na prezydium, bez możliwości dalszego 

ich scedowania, 

11. posiedzenia Rady Sekcji zwołuje Prezydium Rady Sekcji nie rzadziej niż raz na 

kwartał. Na wniosek Przewodniczącego Rady Sekcji, Komisji Rewizyjnej lub 25% 

składu Rady Sekcji, Prezydium Rady Sekcji jest zobowiązane do zwołania 

nadzwyczajnego posiedzenia Rady Sekcji w terminie siedmiu dni od dnia wpłynięcia 

wniosku. W razie nie zwołania posiedzenia przez Prezydium Rady Sekcji, zwołuje je 

Komisja Rewizyjna, 

12. Rada Sekcji może ustanowić swoich przedstawicieli do określonych czynności, nadając 

im stosowne kompetencje. 

 

Prezydium Rady Sekcji 

§ 15 

 

1. Prezydium Rady Sekcji  jest organem Rady Sekcji. 

2. Do zadań Prezydium Rady Sekcji należy kierowanie bieżącą działalnością Sekcji. 

3. Prezydium Rady Sekcji tworzą: 

- Przewodniczący, 

- Zastępca lub Zastępcy, 

- Sekretarz, 

- Skarbnik, 

- Członkowie Prezydium. 

 

 

Komisja Rewizyjna 

§ 16 

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej KSBM należy: 

1. kontrola Rady Sekcji i Prezydium Rady Sekcji w zakresie działalności finansowej, 

zgodności działań z postanowieniami Statutu NSZZ „Solidarność”, uchwałami Komisji 



Krajowej, Kongresu i Rady Sekretariatu Metalowców, uchwałami i stanowiskami WZD 

Sekcji, 

2. Komisja Rewizyjna Sekcji jest uprawniona polecić każdej Komisji Rewizyjnej 

jednostek organizacyjnych Związku wchodzących w skład Sekcji przeprowadzanie 

określonych działań kontrolnych lub przekazanie informacji i wyjaśnień Radzie KSBM, 

3. Komisja Rewizyjna ma prawo, po uprzednim pisemnym upomnieniu, wnioskować do 

Rady o wykluczenie z Sekcji jednostek organizacyjnych uchylających się od płacenia 

obowiązujących w  KSBM składek lub naruszających Regulamin Sekcji, 

4. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pełnić innych funkcji związkowych w Sekcji  

z wyjątkiem sprawowania mandatu Delegata na WZD Sekcji i mandatu Delegata na 

Kongres Krajowego Sekretariatu Metalowców. 

 

 

  
 

ROZDZIAŁ V 

Finanse i majątek Sekcji 

§ 17 

 

Źródłami finansowania Sekcji są: 

1. składka celowa wpłacana przez jednostki organizacyjne Związku zrzeszone w Sekcji  

w terminie określonym przez Radę Sekcji. Wysokość składki celowej określa Uchwała 

WZD KSBM, 

2. dofinansowanie ze statutowych funduszy Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”  

i Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność”, 

3.  darowizny i dotacje. 

 

Budżety i dokumentacja finansowa 

§ 18 

 

1. Budżet Sekcji i jego wykonanie są jawne dla wszystkich struktur zrzeszonych w 

KSBM. 

2. Budżet KSBM jest uchwalany przez Radę Sekcji na wyznaczony przez tę władzę 

okres roczny. 

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu jest przedstawiane do zatwierdzenia władzy 

wykonawczej.  

4. Sprawozdanie finansowe za dany rok, w tym bilans i rachunek wyników jest 

zatwierdzane przez władzę wykonawczą lub upoważnione przez nią prezydium.  

§ 19 

 

Sekcja poprzez Sekretariat Metalowców jest afiliowana w Międzynarodowej Federacji 

Metalowców(IMF) oraz w Europejskiej Federacji Metalowców(EMF). 



1. Wysokość składek afiliacyjnych przypadających na jednego członka rocznie określa się 

na podstawie decyzji organów wykonawczych IMF, EMF. 

2. Organizacje Zakładowe i Międzyzakładowe  zrzeszone w Sekcji zobowiązane są 

przekazać składki afiliacyjne na konto,  w terminie wskazanym przez Radę KSBM. 

3. W wypadku nieopłacenia, częściowo lub w całości, składek przez  jednostki 

organizacyjne Związku wchodzące w skład Sekcji, Rada Sekcji może zastosować 

sankcje przewidziane Uchwałą Nr 6/2006 Kongresu Metalowców biorąc pod uwagę 

okoliczności, które uzasadniają nie wywiązywanie się z obowiązku regulowania 

składek. 

ROZDZIAŁ VI 

Akcje protestacyjne 

Zagadnienie ogólne 

§ 20 

 

Sekcja ma prawo organizowania akcji protestacyjnych w obronie:  

1. godności, praw i interesów swoich członków, pozostałych pracowników, osób 

wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, a także emerytów, 

rencistów i bezrobotnych,  

2. wolności związkowych.  

 

ROZDZIAŁ VII 

Postanowienia końcowe i przejściowe 

§ 21 
 

1. Osobom, które w sposób szczególny zasłużyły się dla Sekcji, a nie mogą być członkami 

Związku, Walne Zebranie Delegatów KSBM może nadać członkostwo honorowe Sekcji 

w oparciu o regulamin przedstawiony przez Radę Sekcji i zatwierdzony przez WZD 

SKBM. 

2. Ilekroć w Regulaminie jest użyty skrót KSBM, oznacza on Krajowa Sekcja Branży 

Metalowców. 

  

§ 22 

 

1. W sprawach nieobjętych postanowieniami niniejszego Regulaminu decyzję podejmuje 

Rada Sekcji w zgodzie ze Statutem.   

2. W sytuacjach spornych przysługuje prawo odwołania się od decyzji Rady lub WZD 

KSBM do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” lub Krajowego Zjazdu Delegatów 

NSZZ „Solidarność”. 



§ 23 

 

Regulamin wchodzi w życie w dniu uchwalenia zmian przez Walne Zebranie Delegatów 

Krajowej Sekcji Branży Metalowców (Piła, 25 maja 2011 roku) i po zatwierdzeniu przez 

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. 

 

 

  

Archiwum  Sekcji: 

  

1. Powstanie Tymczasowego Komitetu Założycielskiego Krajowej Komisji Koordynacyjnej  

Branży Metalowej / TKZ KKKBM /  z siedzibą przy ZR Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej - 

29 .10 . 1989 r. 

2. Rejestracja Sekcji Krajowej Branży Metalowej - 09.02.1990 r. przez Krajową Komisję 

Wykonawczą w Gdańsku. 

3. Od czerwca wybranym przewodniczącym SKBM  zostaje Ryszard Jędrzejczak 

4. Uzgodnienie odbycia I- go krajowego WZD , listopad 1990 r. 

5. I  Krajowy Zjazd Delegatów Sekcji Krajowej Branży Metalowej: 14 – 16 stycznia 1991 r. 

– Bystre k / Baligrodu. 

- przyjęcie sprawozdania z działalności TKZ KKKBM – 15.01. 1991r. 

 
 


