KROK PO KROKU:
1. Po podjęciu decyzji o przystąpieniu do NSZZ ”Solidarność”-80 oraz
utworzeniu Organizacji skontaktuj się z biurem Regionu Mazowieckiego
NSZZ ”Solidarność”-80 gdzie otrzymasz odpowiedzi na wszystkie pytania.
2. Zorganizuj zebranie założycielskie. Do utworzenia Organizacji
Zakładowej/Międzyzakładowej potrzebnych jest minimum 10 osób, które
podejmują uchwałę + wniosek (dostępną na naszej stronie internetowej) o jej
utworzeniu oraz wybierają między sobą Komitet Założycielski liczący od 3
do 7 osób. Podczas spotkania wypełnijcie Deklaracje Członkowskie – są
dostępne na naszej stronie internetowej.
3. W/w uchwałę (kopię!) z podpisami należy złożyć w biurze Regionu
Mazowieckiego NSZZ ”Solidarność”-80. Uchwałę można również przesłać
mailowo lub pocztą – Uchwała z wnioskiem znajduje się na naszej stronie
internetowej.
4. Po złożeniu uchwały Tymczasowy Komitet Założycielski otrzyma Rejestr
Tymczasowy zaświadczający zarejestrowanie w strukturach Regionu
Mazowieckiego NSZZ ”Solidarność”-80. Na Rejestrze będzie podany skład
Komitetu Założycielskiego – Imiona i Nazwiska.
5.

GRATULACJE!
W tym momencie zgodnie z §15 Statutu NSZZ ”Solidarność”-80 Komitet
nabywa uprawnienia władzy związkowej i działa do czasu wyboru
statutowych władz tej jednostki organizacyjnej.

6. Otrzymany Rejestr Tymczasowy należy przedstawić pracodawcy.
Dodatkowo jeśli będziecie Państwo potrzebować, Zarząd Regionu
Mazowieckiego NSZZ ”Solidarność”-80 wyśle pismo informujące
pracodawcę o zarejestrowaniu i składzie Komitetu Założycielskiego – o takiej
potrzebie należy poinformować Region.
7. Po otrzymaniu Rejestru Tymczasowego macie Państwo 3 miesiące na
przeprowadzenie wyborów (wszystkie dokumenty niezbędne do
przeprowadzenia wyborów znajdują się w zakładce „ZAKŁADANIE
ORGANIZACJI” na naszej stronie internetowej).
8. Po przeprowadzeniu wyborów, wypełnione dokumenty (kopie!) należy
dostarczyć do sekretariatu Regionu Mazowieckiego NSZZ ”Solidarność”-80.
Dokumenty można złożyć osobiście bądź wysłać mailowo lub pocztą.
9. Po sprawdzeniu dokumentów, jeśli wszystko będzie wypełnione prawidłowo,
otrzymacie Państwo Rejestr oraz Wypis z Rejestru Struktur Regionu
Mazowieckiego NSZZ ”Solidarność”-80, który również należy przedstawić
pracodawcy.

10. Jeśli natomiast pojawią się nieprawidłowości, będziemy się z Państwem
kontaktować w celu jak najszybszego poprawienia błędów.
11. Na zakończenie, zostanie wysłana z Regionu Mazowieckiego NSZZ
”Solidarność”-80 informacja do:
 Pracodawcy o zarejestrowaniu Organizacji Zakładowej/Międzyzakładowej
NSZZ ”Solidarność”-80 wraz z wykazem składu Komisji Zakładowej/
Międzyzakładowej i Komisji Rewizyjnej - o podawaniu składu Komisji
Rewizyjnej decyzję podejmują władze Komisji Zakładowej/
Międzyzakładowej – jeśli nie będzie zgody na podawanie tych danych,
należy o tym poinformować Region,
 Komisji Krajowej NSZZ ”Solidarność”-80.
12. Utworzona Organizacja Zakładowa/Międzyzakładowa powinna niezwłocznie
złożyć wnioski o nadanie numerów NIP oraz REGON. Tak samo bez zbędnej
zwłoki powinna założyć konto w banku i przesłać w/w dane do Regionu NSZZ
”Solidarność”-80.
W RAZIE PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT
MAILOWY: RM.SOLIDARNOSC80@WP.PL
TELEFONICZNY: (22) 243-21-39
W GODZINACH 9:00 – 15:00
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

CZAS NA AKTYWNE DZIAŁANIE!
Rozmawiajcie z innymi pracownikami, informujcie ich o swoim istnieniu
i działaniach. Im więcej członków będzie liczyć wasza Organizacja tym większa
będzie wasza siła oraz skuteczność przy negocjacjach z pracodawcą!

13.

