
Uchwała nr 1/2016 

XXVI Kongresu Krajowego Sekretariatu Metalowców  

NSZZ “Solidarność” 

 

 

ws. zmian w Regulaminie Wewnętrznym Krajowego Sekretariatu 

Metalowców 

 

 
Delegaci XXVI Kongresu Krajowego Sekretariatu Metalowców NSZZ 

“Solidarność” postanawiają uzupełnić zawartość Regulaminu Wewnętrznego 

Sekretariatu Metalowców o następujące zapisy: 

 
1. W Rozdziale I - § 3. wykreśla się dotychczasowy zapis ust. 3. Nowy zapis ust. 3 otrzymuje 

brzmienie: 

“Siedzibą Sekretariatu jest Miasto Katowice, ul. Floriana 7.” 

 

2. W Rozdziale II dodaje się § 9 o treści: 

“Rada Sekretariatu przed podjęciem decyzji, w sprawach dotyczących działalności 

Sekretariatu, przekazuje jednostkom organizacyjnym Związku należącym  

do Sekretariatu lub przedstawicielowi danej jednostki w Radzie Sekretariatu 

informację o zagadnieniu, którego rozstrzygnięciem będzie się zajmować. W informacji 

wskazana jest data i forma powiadomienia Rady Sekretariatu o stanowisku jednostki 

organizacyjnej Związku w danej sprawie.” 

 

Dotychczasowe §§ 9., 10., 11. i kolejne otrzymują odpowiednio numery 10., 11., 12. ... 

 

3. W Rozdziale III – w dotychczasowym § 10. ust. 1. na końcu zdania kropkę zastępuje się 

przecinkiem i dopisuje treść:  

“zgodnie z par. 19 ust. 1 Uchwały KK nr 17/08 ws. zasad rejestracji i wyrejestrowania 

oraz funkcjonowania branżowych jednostek organizacyjnych z późniejszymi 

zmianami.” 
 

4. W Rozdziale VI - po dotychczasowym § 21.  dodaje się nowy paragraf o treści: 

“1. Uchwałę o rozwiązaniu Sekretariatu może podjąć wyłącznie Kongres Sekretariatu, 

przy czym za uchwałą musi głosować więcej niż 2/3 uprawnionych do głosowania. 

2. Wyrejestrowanie Sekretariatu może nastąpić z niżej wymienionych  przyczyn: 

a/ nastąpił jego podział, 

b/ z własnej inicjatywy.”     

 

Załącznik do niniejszej Uchwały stanowi ujednolicona treść Regulaminu 

Wewnętrznego Krajowego Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność” 

uzupełniona o przyjęte zapisy. 

 

 

 

 

Katowice, 10 maja 2016r. 



 

 

 

Stanowisko nr 1/2016 

XXVI Kongresu Krajowego Sekretariatu Metalowców  

NSZZ „Solidarność” 

 

 

 

 

 

Delegaci XXVI Kongresu Krajowego Sekretariatu Metalowców NSZZ 

„Solidarność” serdecznie dziękują wszystkim, którzy przez 25 lat kształtowali  

i kierowali działalnością Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność”.  

Jesteśmy wdzięczni za ogrom pracy włożony w budowanie Krajowego 

Sekretariatu Metalowców i doprowadzenie go do obecnej, pierwszoplanowej roli  

w strukturze Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katowice, 10 maja 2016r. 
 

 

  



 

 

 

 

 

Stanowisko nr 2/2016 

XXVI Kongresu Krajowego Sekretariatu Metalowców  

NSZZ „Solidarność” 

 

ws. działań w zakresie polityki przemysłowej 

 

 

Delegaci XXVI Kongresu Krajowego Sekretariatu Metalowców  

NSZZ „Solidarność”  będą nadal wspierać działania przedsiębiorców, instytucji, 

organów państwowych, rządowych i samorządowych, mające na celu rozwój  

i kształtowanie polityki przemysłowej naszego kraju.  

Zdaniem XXVI Kongresu Krajowego Sekretariatu Metalowców  

NSZZ „Solidarność” jedynie przemysł jest podstawą rozwoju i stanowi siłę napędową 

naszej gospodarki. 

Delegaci XXVI Kongresu Krajowego Sekretariatu Metalowców  

NSZZ „Solidarność”  popierają obecnie prowadzoną politykę Sekretariatu 

Metalowców w tym zakresie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katowice, 10 maja 2016r. 

  



 

 

 

 

Stanowisko nr 3/2016 

XXVI Kongresu Krajowego Sekretariatu Metalowców 

NSZZ „Solidarność” 

 

ws. wcześniejszych emerytur osób będących w II filarze 

 

 

Delegaci XXVI Kongresu Krajowego Sekretariatu Metalowców NSZZ 

„Solidarność”  wnoszą do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o podjęcie działań 

zmierzających do zmiany przepisów emerytalnych ws. wcześniejszych emerytur osób 

będących w II filarze. 

Wprowadzona z dniem 1 stycznia 1999r. reforma systemu emerytalnego 

powołała do życia otwarte fundusze emerytalne (OFE) – instytucje finansowe, których 

zadaniem jest gromadzenie i inwestowanie części obowiązkowych składek 

emerytalnych osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu. Tworząc nowy system 

emerytalny ustawodawca podzielił ubezpieczonych na trzy grupy wiekowe, z czego 

jedna z nich, tj. osoby urodzone w okresie od 1949r. do 1968r. mogły dobrowolnie 

przystąpić do OFE. Decyzja taka miała charakter ostateczny, co oznacza, iż nie można 

było zrezygnować z członkostwa w tej instytucji, gdyż stosowna część składki 

emerytalnej miała być gromadzona na indywidualnym rachunku do osiągnięcia wieku 

emerytalnego. 

Przystąpienie do OFE w praktyce wykluczało więc prawo do skorzystania  

z możliwości przejście na wcześniejszą emeryturę, gdyż bezwzględnym warunkiem 

uzyskania wcześniejszej emerytury przez osoby urodzone po 31 grudnia 1948r.,  

a przed 1 stycznia 1969r. było nieprzystąpienie do otwartego funduszu emerytalnego. 

Sytuacja zmieniła się wraz z wejściem w życie 21 lutego 2007r. nowelizacji ustawy  

o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2007r. Nr 17, poz. 

95), która to nowela znacząco ułatwiła „występowanie” z OFE. Wyraźnie trzeba 

jednak zaznaczyć, że prawo takie przyznano wyłącznie osobom ubiegającym  

się o wcześniejszą emeryturę, w tym w oparciu o art. 184 ustawy o emeryturach  

i rentach z FUS (emerytura z tytułu pracy w szczególnych warunkach). Przejście 

jednak na przedmiotowe świadczenie wiąże się z przekazaniem środków 

zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu za pośrednictwem ZUS  

na dochody budżetu państwa. Z dniem ustalenia prawa do wcześniejszej emerytury 

umowa z otwartym funduszem staje się nieważna z mocy prawa (art. 111a ustawy  

z 28 sierpnia 2007r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych). 

 

 



 

Utrata środków zgromadzonych przez ubezpieczonego w OFE w związku  

z przejściem na emeryturę z tytułu pracy w szczególnych warunkach w sposób 

znaczący wpływa na zmniejszenie jej wysokości w stosunku do świadczeń innych 

ubezpieczonych, którzy pozostali w starym systemie emerytalnym. 

Z dniem 1 lutego 2014r. weszła w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2013r.  

o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur  

ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Nowelizacja daje 

wprawdzie prawo do przenoszenia środków z otwartego funduszu emerytalnego  

do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jednakże nie zmienia ona sytuacji osób 

ubiegających się o wcześniejsze emerytury. W dalszym ciągu ich środki zgromadzone 

w OFE przelewane są na rzecz Skarbu Państwa. 

Stoimy na stanowisku, że jest to dyskryminacja ubezpieczonych. 

Skoro ustawodawca w 2007 roku umożliwił przejście członkom OFE  

na wcześniejsze emerytury, to winien także umożliwić przekazanie ich środków 

zgromadzonych w funduszach emerytalnych na ich konta w ZUS-ie. 

Stąd też domagamy się wprowadzenia zmian w przepisach emerytalnych  

we wskazanym wyżej zakresie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katowice, 10 maja 2016r. 
 

 

 

 

 

 

 


