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Załącznik Nr 1 
Do uchwały nr 1 w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu Krajowej 
Sekcji Nauki 
Falenty k/Warszawy, z dnia 18 -20 maja 
2018 roku 

 
 
 
 
 

R E G U L A M I N 
Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 

 
 
 
 

I. Postanowienia ogólne 
 
 

§ 1 
1.Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” jest branżową jednostką organizacyjną 
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” działającą na podstawie 
postanowień Statutu NSZZ „Solidarność” 
 i uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” dotyczących funkcjonowania 
branż oraz uchwały nr 17/08 Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z późn. zm. 
2. Terenem działania Krajowej Sekcji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Siedzibą Krajowej Sekcji i jej władz jest Warszawa. 
 

§ 2 
Użyte w Regulaminie Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” określenia oznaczają: 

1) Związek  - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, 
2) Krajowa Sekcja – Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność”, 
3) Walne Zebranie Delegatów – Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ 

„Solidarność”, 
4) Rada Krajowej Sekcji – Rada Krajowa Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”, 
5) Prezydium Krajowej Sekcji – Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”, 
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6) Komisja Rewizyjna Krajowej Sekcji – Komisja Rewizyjna Krajowej Sekcji Nauki NSZZ 
„Solidarność”. 
 

§ 3 
1. Krajowa Sekcja jest członkiem założycielem światowej organizacji nauczycielskiej 
Education International. 
2. Krajowa Sekcja należy do Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność”. 
3. Krajowa Sekcja nie posiada osobowości prawnej. 
 

§ 4 
Celem Krajowej Sekcji jest: 

1) ochrona praw, godności oraz interesów pracowniczych członków związku, 
zatrudnionych w sferze szkolnictwa  wyższego i nauki,  

2) działanie na rzecz rozwoju nauki i edukacji oraz pogłębienia w świadomości 
społecznej znaczenia tych dziedzin dla rozwoju gospodarczego, intelektualnego, 
kulturowego oraz kształtowania tożsamości narodowej i demokracji. 

 
§ 5 

1. Do Krajowej Sekcji mogą należeć: 
1) regionalne i międzyregionalne sekcje nauki, 
2) jednostki organizacyjne Związku:  

1) organizacje zakładowe i międzyzakładowe działające w sferze szkolnictwa 
wyższego i nauki,  które nie należą do żadnej sekcji regionalnej lub 
międzyregionalnej sekcji nauki, 

2) niższe jednostki organizacyjne organizacji zakładowych lub międzyzakładowych 
działające w sektorze szkolnictwa wyższego i nauki nie należące do żadnej 
regionalnej i międzyregionalnej sekcji, o której mowa w punkcie 1). 

2. Jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 1 pkt 1) i 2) może należeć tylko do jednej 
sekcji krajowej. 
 

§ 6 
1. Decyzję o przyjęciu do Krajowej Sekcji nowej jednostki organizacyjnej Związku 

podejmuje Rada Krajowej Sekcji. 
2. Przyjęcie wymaga dostarczenie następujących dokumentów: 

1) uchwały właściwej władzy stanowiącej o przystąpieniu do Krajowej Sekcji, 
2) informacji o ilości członków zrzeszonych w jednostce organizacyjnej 

potwierdzonej przez Zarząd Regionu, 
3) potwierdzenia Zarządu  Regionu  o zarejestrowaniu jednostki organizacyjnej, o 

których mowa w § 5 ust. 1, 
4) informacji o władzach wykonawczych i kontrolnych jednostki organizacyjnej. 

3. Rada Krajowej Sekcji 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 przykazuje się wnioskodawcy oraz 
Komisji Krajowej niezwłocznie po podjęciu. 



4. Niepodjęcie lub nieprzekazanie uchwały  o której mowa w ust. 3 jest równoznaczne z 
przyjęciem jednostki, organizacyjnej Związku, która złożyła wniosek do Krajowej 
Sekcji z mocy prawa.   

5. 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.  

6. W przypadku zamiaru wystąpienia jednostki organizacyjnej, o których mowa w § 5 
ust. 1 z Krajowej  Sekcji decyzję podejmuje władza stanowiąca tej jednostki. Decyzję 
należy przedłożyć Radzie Krajowej Sekcji. Członkostwo w Krajowej Sekcji ustaje od 
początku następnego miesiąca po podjęciu uchwały o wystąpieniu z Krajowej Sekcji. 

 
§ 7 

1. Jednostki organizacyjne Związku zrzeszone w Krajowej Sekcji mają prawo do:  
1) wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów zgodnie ze Statutem NSZZ 

„Solidarność” ordynacją wyborczą oraz uchwałą o przyjętym kluczu 
wyborczym. 

2) otrzymywania informacji o działaniach podejmowanych przez Radę Krajowej 
Sekcji i Prezydium Krajowej Sekcji, 

3) uczestniczenia w działaniach podejmowanych przez Radę Krajowej Sekcji  i 
Prezydium Krajowej Sekcji. 

2. Obowiązki jednostek organizacyjnych zrzeszonych w Krajowej Sekcji: 
1) realizowanie uchwał i decyzji władz stanowiących i wykonawczych Krajowej 

Sekcji, 
2) wspieranie finansowe działalności Krajowej Sekcji zgodnie z podjętymi 

uchwałami, 
3) informowanie o zmianach organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych 

zrzeszonych w Krajowej Sekcji, 
4) aktualizowanie danych o liczbie członków Związku zrzeszonych w danej 

jednostce organizacyjnej Związku, 
5) przestrzeganie niniejszego regulaminu. 

 
§ 8 

1. Organizacje Związku, o których mowa w § 5 ust. 1 wspierają finansowo działalność 
Krajowej Sekcji w wysokości uchwalonej  przez Walne Zebranie Delegatów. 

2. Wobec Komisji zakładowych i międzyzakładowych oraz rad sekcji regionalnych i 
międzyregionalnych, niepartycypujących, według określonych przez Walny Zjazd 
Delegatów zasad, w kosztach jej działania mogą być zastosowane kolejno 
następujące sankcje: 

1) upomnienie Prezydium Krajowej Sekcji, 
2) decyzja Rady Sekcji  o zaprzestaniu wysyłania materiałów informacyjnych, 
3) wykreślenie ze struktur Krajowej Sekcji. 

 
 
II. Władze Krajowej Sekcji  
 

§ 9 
Władzami Krajowej Sekcji są:  



1) Walne Zebranie Delegatów, 
2) Rada Krajowej Sekcji, 
3) Komisja Rewizyjna Krajowej Sekcji. 

 
§ 10 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy: 
1) wybór przewodniczącego Krajowej Sekcji, 
2) wybór członków Rady Krajowej Sekcji, 
3) wybór członków Komisji Rewizyjnej Krajowej Sekcji, 
4) wybór delegatów na Kongres Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ 

„Solidarność”. 
2. Walne Zebranie Delegatów określa w drodze uchwały liczbę członków Rady Krajowej 
Sekcji w sferze szkolnictwa wyższego i nauki z zastosowaniem list cząstkowych. 
3. Walne Zebranie Delegatów podejmuje uchwały,  stanowiska i inne akty prawa 
wewnątrzzwiązkowego zgodnie z kompetencjami należnymi Krajowej Sekcji, a w 
szczególności: 

1) uchwały o wprowadzeniu i zmianach w regulaminie Krajowej Sekcji, 
2) uchwały programowe Krajowej Sekcji, 
3) uchwały i stanowiska dotyczące ważnych problemów będących w sferze 

zainteresowań Krajowej Sekcji, 
4) uchwały dotyczące zasad finansowania działalności Krajowej Sekcji oraz jednostek 

organizacyjnych Związku, które przystąpiły do Krajowej Sekcji, 
4.Walne Zebranie Delegatów podejmuje uchwałę o zakończeniu działalności Krajowej Sekcji, 
przy czym za uchwałą musi co najmniej ¾ uprawnionych do głosowania.                                                        

 
§ 11 

1. Rada Krajowej Sekcji  
1) wybiera spośród swoich członków Prezydium Rady Sekcji, z wyjątkiem 

przewodniczącego Krajowej Sekcji, z zachowaniem postanowień § 42, § 51 ust. 2 
Statutu Związku oraz stosownych przepisów Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność”, 

2) dokonuje okresowej oceny działalności Prezydium Rady Krajowej Sekcji, 
3) realizuje postanowienia Walnego Zebrania Delegatów, 
4) kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz Związku oraz wobec innych 

jednostek organizacyjnych Związku, 
5) reprezentuje Związek w zakresie problematyki związanej z funkcjonowaniem nauki i 

szkolnictwa wyższego wobec organizacji pracodawców oraz administracji państwowej 
w uzgodnieniu z Radą Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty, 

6) z upoważnienia Komisji Krajowej zawiera ponadzakładowe układy zbiorowe pracy w 
zakresie spraw nauki i szkolnictwa wyższego, 

7) opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących sfery szkolnictwa wyższego i nauki, 
8) podejmuje działania na rzecz poprawy warunków zatrudnienia pracy i uprawnień 

pracowniczych, 
9) uchwala i zatwierdza wykonanie budżetu na wyznaczony okres roczny, półroczny lub 

kwartalny, 
10)  zatwierdza sprawozdanie finansowe za dany rok, w tym bilans i rachunek wyników, 
11)  określa stan zatrudnienia osób pracujących na rzecz krajowej Sekcji, 



12)  podejmuje działania interwencyjne na rzecz organizacji zakładowych, 
międzyzakładowych lub ich członków, 

13)  organizuje szkolenia dla działaczy związkowych, 
14)  promuje działalność Krajowej Sekcji na zewnątrz,  
15)  składa informacje, sprawozdania ze swej działalności na posiedzeniu Walnego 

Zebrania Delegatów, 
16)  w okresie kadencji przyjmuje nowe jednostki organizacyjne Związku w poczet 

Krajowej Sekcji. 
17)  prowadzi rejestr jednostek organizacyjnych związku, które przystąpiły do Krajowej 

Sekcji, 
18)  utrzymuje kontakty z międzynarodowymi organizacjami związkowymi. 

2. Rada Krajowej Sekcji może powołać stałe komisje oraz zespoły problemowe. 
3. Przewodniczący stałych komisji wybierani są spośród członków Rady Krajowej Sekcji. 
Przewodniczący zespołów problemowych są wybierani przez Radę Krajowej Sekcji. 
4. Przewodniczący reprezentuje na zewnątrz Radę Krajowej Sekcji, kieruje pracami Rady 
Krajowej Sekcji i Prezydium Krajowej Sekcji, zobowiązany jest do nadzoru i egzekwowania 
wykonania obowiązków przez członków Rady Krajowej Sekcji i Prezydium Krajowej Sekcji. 
5. Rada Krajowej Sekcji podejmuje uchwałę o obowiązującym na czas kadencji kluczu 
liczbowym, określającym tabelaryczną zależność liczby wybieranych delegatów na Walne 
Zebranie Delegatów od liczby członków Związku w okręgu wyborczym. Powyższa uchwala 
musi zawierać postanowienia zapisów ordynacji  wyborczej  
 

§ 12 
Rada Krajowej Sekcji przed podjęciem decyzji lub zajęciem stanowiska w sprawach 
dotyczących działalności Krajowej Sekcji, przekazuje jednostkom organizacyjnym Związku 
należącym do Krajowej Sekcji  informację o zagadnieniu, którego rozstrzygnięciem będzie się 
zajmować. W informacji wskazana jest data i forma powiadomienia Rady Krajowej Sekcji o 
stanowisku jednostki organizacyjnej Związku,  o której mowa w § 5 regulaminu. 
 

§ 13 
1. Prezydium Krajowej Sekcji jest organem Rady Krajowej Sekcji. 
2. Do zadań Prezydium Krajowej Sekcji należy: 

1) kierowanie bieżącą działalnością Krajowej Sekcji, 
2) podejmowanie decyzji finansowych na podstawie uchwalonego budżetu Krajowej 

Sekcji, 
3) kierowanie pracami Biura Krajowej Sekcji. 

3. Prezydium Krajowej Sekcji tworzą: przewodniczący oraz osoby wybrane na jego wniosek 
spośród członków Rady Krajowej Sekcji, w tym jego zastępca lub zastępcy, sekretarz i 
skarbnik. Przewodniczący Rady Krajowej  Sekcji jest jednocześnie przewodniczącym 
Prezydium Krajowej Sekcji. 
 

§ 14 
1. Komisja Rewizyjna Krajowej Sekcji kontroluje działalność Rady Krajowej Sekcji i jej 
Prezydium w oparciu o przepisy Statutu NSZZ „Solidarność” oraz stosowną uchwałę 
Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w sprawie zasad funkcjonowania i zakresu 
kompetencji komisji rewizyjnych oraz o inne przepisy prawa wewnątrzzwiązkowego. 



2. Komisja Rewizyjna Krajowej Sekcji współpracuje z Krajową Komisją Rewizyjną NSZZ 
„Solidarność”. 
3. Komisja Rewizyjna Krajowej Sekcji ma prawo, po uprzednim pisemnym upomnieniu, 
wnioskować do Rady Krajowej Sekcji o wykreślenie z rejestru Krajowej Sekcji organizacji, o 
której mowa w § 5 ust. 1 uchylającej się od przekazywania miesięcznej składki dok Krajowej  
Sekcji przez okres dłuższy niż 3 miesiące. 
4. Komisja Rewizyjna Krajowej Sekcji składa sprawozdanie ze swej działalności na sesjach 
zwyczajnych Walnego Zebrania Delegatów. 
 
III. Zasady ogólne funkcjonowania i podejmowania decyzji przez władze Krajowej Sekcji 
 

§ 15 
1. Walne Zebranie Delegatów odbywa się minimum raz w okresie kadencji. 
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwołuje Rada Krajowej Sekcji z własnej 
inicjatywy lub: 

1) na wniosek Komisji Rewizyjnej Krajowej Sekcji, 
2) na pisemny  wniosek poparty przez co najmniej 1/5 Delegatów Walnego Zebrania 

Delegatów. 
3. W przypadku wniosku złożonego przez organ wymieniony w ust. 1 pkt. 1) lub pkt. 2) Rada 
Krajowej Sekcji zobowiązana jest zwołać to posiedzenie w terminie umożliwiającym jego 
odbycie w ciągu 2. miesięcy od dnia złożenia wniosku. 
4. W przypadku niezwołania przez Radę Krajowej Sekcji posiedzenia Walnego Zebrania 
Delegatów i w terminie określonym w ust. 2 posiedzenie to zwołuje Komisja Rewizyjna 
Krajowej  Sekcji nie później niż dwa miesiące od chwili przedstawienia powyższego żądania. 

 
§ 16 

1. Posiedzenia Rady Krajowej Sekcji odbywają się co najmniej 2. razy w roku kalendarzowym. 
2. Członkowie Rady Krajowej Sekcji są zobowiązani uczestniczyć w posiedzeniach Rady 
Krajowej Sekcji i pracach zespołów problemowych oraz przekazywać decyzje Rady Krajowej 
Sekcji jednostkom organizacyjnym Związku, o których mowa w § 5 ust.1. 
3. W zebraniach Rady Krajowej Sekcji mogą uczestniczyć  z głosem doradczym,  eksperci. 
 

§ 17 
1. Uchwały, stanowiska oraz inne akty wydawane przez władze Krajowej Sekcji 
podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy udziale co najmniej 
połowy uprawnionych do głosowania. 
2. Na żądanie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania i obecnych na posiedzeniu, 
podejmowane są one w głosowaniu tajnym. 
 
IV. Finanse Krajowej Sekcji 
 

§ 18 
1.Środki finansowe przeznaczone na rzecz Krajowej Sekcji pochodzą: 

1) ze składki odprowadzonej na rzecz Krajowej Sekcji przez jednostki organizacyjne 
Związku, które przystąpiły do Sekcji w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie 
Delegatów, 

2) dotacji Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 



3) darowizn na rzecz funkcjonowania Krajowej Sekcji. 
2. Środki finansowe są przeznaczone na działalności Krajowej Sekcji, a w szczególności na 
działalność merytoryczną, organizacyjną, informacyjną oraz szkoleniową Krajowej Sekcji. 
 

§ 19 
1. Podstawą działalności finansowej Rady Krajowej Sekcji jest budżet obejmujący środki 
będące w dyspozycji Rady Krajowej Sekcji. 
2. Budżet uchwala się na okresy roczne, półroczne lub kwartalne. 
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu jest przedstawiane do zatwierdzenia Radzie Krajowej 
Sekcji. 
4. Sprawozdanie finansowe za dany rok w tym bilans i rachunek wyników jest zatwierdzane 
przez Radę Krajowej Sekcji. 
 

§ 20 
1.  Budżet Krajowej Sekcji oraz jego wykonanie są jawne dla wszystkich członków Krajowej 
Sekcji. 
2. Prawo wglądu w całość dokumentacji finansowej Krajowej Sekcji mają członkowie 
Prezydium Krajowej Sekcji oraz upoważnieni pracownicy księgowi, a także osoby 
upoważnione stosowną uchwałą Rady Krajowej Sekcji. 
3. Całość dokumentacji finansowej Krajowej Sekcji musi być udostępniona na żądanie Komisji 
Rewizyjnej Krajowej Sekcji. 
4. Każdy inny członek Rady Krajowej Sekcji ma prawo zapoznać się z dokumentacją 
finansową związaną z zadaniami merytorycznymi, które należą do jego kompetencji. 
 
V. Zasady wyborcze władz Krajowej Sekcji 
 

§ 21 
1. Postanowienia Statutu Związku i Ordynacji Wyborczej Związku dotyczące wyborów i 
odwoływania władz stosuje się odpowiednio. 
2. O zakresie odpowiedniego stosowania postanowień dotyczących wyborów w sytuacji 
wyborów uzupełniających decyduje władza Krajowej Sekcji przeprowadzająca wybory. 

 
 
 
VI. Postanowienia końcowe 
 

§ 22 
1. Krajowa Sekcja posiada Biuro z etatową obsadą w liczbie określonej przez Radę Sekcji. 
Działalność Biura jest finansowana ze środków, o których mowa w § 18 niniejszego 
regulaminu. 
2. Do obowiązków Biura należy w szczególności: administracyjna bieżąca obsługa działalności 
Krajowej Sekcji, obsługa zebrań Rady Krajowej Sekcji, Prezydium, komisji i zespołów 
problemowych oraz Walnych Zebrań Delegatów a ponadto opracowywanie, gromadzenie i 
rozsyłanie materiałów i dokumentów. 
 

§ 23 



1. W sprawach spornych lub nie objętych postanowieniami regulaminu dotyczących jego 
interpretacji, decyzje podejmuje Rada Krajowej Sekcji. 
2. Interpretację regulaminu dokonaną przez Radę Krajowej Sekcji ocenia Walne Zebranie 
Delegatów  na wniosek Komisji Rewizyjnej Sekcji. 
 

§ 24 
1. Integralną częścią regulaminu jest załącznik zawierający następujące dane: 

1) aktualny wykaz jednostek organizacyjnych Związku, które są zrzeszone w Krajowej 
Sekcji, 

2) liczbę członków Związku zrzeszonych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, 
o których mowa w § 5 regulaminu. 

2. Rada Krajowej Sekcji ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w ust.1 regulaminu 
przynajmniej co 12  miesięcy. 

 
 

Sekretarz Zebrania       Przewodniczący Zebrania 

 

   Marek Sawicki                                                                                       Janusz Orkisz 
 

 


