
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Organizacja jest zrzeszona w Forum Związków Zawodowych 
                           

 Warszawa, dn. 20.04.2021 r. 
                          

 

1. Sz. P. Dorota Gardias 
Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych 
ul. Jana III Sobieskiego 102a, lokal nr. U7,  
00-764 Warszawa 

 
2. Zarząd Województwa Dolnośląskiego 

Forum Związków Zawodowych 
Pl. Powstańców Śląskich 20 lok. 315 
53-314 Wrocław 
 

 
Dotyczy: zapytania z dn. 8 kwietnia 2021 r. o przynależność organizacji o 
nazwie „Niezależny Samorządny Związek Zawodowy ”Solidarność”-80 przy 
Zespole Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu (nr REGON: 388201189) do 
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ”Solidarność”-80 (nr 
REGON: 012837065) 
 
 

Wyjaśnienia 
 
 W związku z powyższym zapytaniem, Komisja Krajowa NSZZ 
”Solidarność” – 80 wyjaśnia, iż organizacja związkowa o nazwie Niezależny 
Samorządny Związek Zawodowy ”Solidarność”-80 przy Zespole Szkół 
Gastronomicznych we Wrocławiu nie jest zrzeszona w strukturach NSZZ 
”Solidarność” – 80, w tym w Regionie Dolnośląskim NSZZ ”Solidarność” – 80. 
Wskazać należy również, że organizacja ta nie złożyła żadnych dokumentów o 
dokonanie rejestracji w rejestrze organizacji zakładowych i międzyzakładowych 
prowadzonym przez Zarząd Regionu Dolnośląskiego NSZZ ”Solidarność”-80. 
  
 Ponadto organizacja ta, w sposób nieuprawniony posługuje się znakiem 
graficznym ”Solidarność”-80. Wyjaśnić należy, że na mocy umowy o zezwolenie 
na wykonywanie praw zależnych do znaku ”Solidarność”, zawartej pomiędzy 
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twórcą znaku graficznego ”Solidarność” – panem Jerzym Janiszewskim, a NSZZ 
”Solidarność” - 80 - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy ”Solidarność” – 
80 uzyskał – odpłatnie – prawo do wykonywania praw zależnych do znaku 
graficznego ”Solidarność 80”, jako utworu zależnego w stosunku do znaku 
graficznego „Solidarność” (utworu pierwotnego). Zgodnie z zawartą umową, 
zezwolenie ma charakter wyłączny, co oznacza, że Autor znaku graficznego 
„Solidarność” zobowiązał się nie zezwalać osobom trzecim na wykonywanie 
praw zależnych do Opracowania.  
 
 Dodać trzeba, że NSZZ ”Solidarność” - 80 posiada prawa ochronne do 
znaku towarowego NSZZ ”Solidarność” – 80, zgodnie z decyzją Urzędu 
Patentowego RP z dnia 11 stycznia 2018 r. – prawo ochronne nr R.309393. 
  
 Nadto, zgodnie z §2 ust. 4 Statutu NSZZ ”Solidarność” – 80, nazwa i znak 
graficzny NSZZ  ”Solidarność”-80 stanowią wyłączną własność Związku i 
podlegają ochronie prawnej. W związku z powyższym należy stwierdzić, że 
wskazana organizacja nie respektuje treści statutu NSZZ ”Solidarność” – 80 jako 
organizacji zrzeszonej w Forum Związków Zawodowych. 
 
 W tych okolicznościach, używanie przez organizację o nazwie Niezależny 
Samorządny Związek Zawodowy ”Solidarność”-80 przy Zespole Szkół 
Gastronomicznych we Wrocławiu - znaku graficznego ”Solidarność” – 80  jawi się 
jako nieuprawnione. W związku z powyższym – niezależnie od kroków 
prawnych, które zostaną podjęte wobec tej organizacji przez Komisję Krajową 
NSZZ ”Solidarność” – 80, w ocenie Komisji Krajowej powyższe wyjaśnienia 
powinny zostać wzięte pod uwagę przy podejmowaniu decyzji w przedmiocie 
wniosku o przystąpienie wskazanej organizacji do Forum Związków 
Zawodowych. 
  
        Z poważaniem 
 
 


