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Załącznik Nr 1 
Do uchwały nr 2 w sprawie wprowadzenia Regulaminu 
KSN z dnia 14-16 maja 2010 roku 
ze zmianami przyjętymi w Uchwale nr 3 na WZD KSN 
w dniu 23-24 maja 2014 roku w Sękocinie Starym 

 
 
 
 
 

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

 
I. Postanowienia ogólne 

§ 1 
1. Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” zwana dalej Sekcją jest branżową jednostką organizacyjną Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” zwanego dalej Związkiem, działającą na podstawie postanowień Statutu 
NSZZ „Solidarność” w szczególności rozdziału IV z zachowaniem postanowień Uchwały Nr 4 XIX Krajowego Zjazdu Delegatów 
ws. zasad tworzenia i rejestracji branżowych jednostek organizacyjnych Związku, zmienionej Uchwałą NR 4 XX Krajowego 
Zjazdu Delegatów, Uchwałą Nr 6 XXII Krajowego Zjazdu Delegatów oraz Uchwały Komisji Krajowej Nr 17/08 z dnia 18 czerwca 
2008 roku ws. zasad rejestracji i wyrejestrowania oraz funkcjonowania branżowych jednostek organizacyjnych Związku 
zmienionej Uchwałą Komisji Krajowej Nr 18/09. 
2. Terenem działania Sekcji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Siedzibą Sekcji i jej władz jest Warszawa. 
 

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

§ 3 
Celem Sekcji jest: 

1) ochrona praw, godności oraz interesów pracowniczych członków związku, zatrudnionych w szkołach wyższych, 
w Polskiej Akademii Nauk, w instytutach naukowo-badawczych, w ośrodkach badawczo-rozwojowych i w innych 
instytucjach naukowych. 

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. 

 
§ 4 

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

a) 1organizacje zakładowe i międzyzakładowe działające w szkołach wyższych, w Polskiej Akademii 
Nauk, w instytutach badawczych i w innych instytucjach naukowych, które nie należą do żadnej 
sekcji regionalnej lub międzyregionalnej sekcji nauki, 

b) niższe jednostki organizacyjne organizacji zakładowych lub międzyzakładowych 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. 
 

§ 5 
Decyzje o wstąpieniu i o wystąpieniu: 

1) organizacji zakładowej, międzyzakładowej i jednostek organizacyjnych Związku, wymienionych w §4 ust.1 pkt 2 lit. b, 
do i z Sekcji podejmuje władza stanowiąca podstawowej jednostki organizacyjnej  Związku, 

2) regionalnej lub międzyregionalnej sekcji nauki z Sekcji podejmuje władza stanowiąca odpowiednio regionalnej 
lub międzyregionalnej sekcji nauki.  
 
 
 

                                                 
1 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 1 Uchwały nr 3 WZD w Sękocinie Starym w dniu 23 – 24 maja 2014 roku. 
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II. Władze Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 
 

§ 6 
Władzami Sekcji są:  

 Walne Zebranie Delegatów Sekcji, 

 Rada Sekcji, 

 Komisja Rewizyjna Sekcji. 
 

§ 7 
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów Sekcji należy: 

 wybór przewodniczącego Sekcji, 

 wybór członków Rady Sekcji, 

 wybór członków Komisji Rewizyjnej Sekcji, 

 wybór delegatów na kongres Sekretariatu Nauki i Oświaty. 
22. skreślony 
33. skreślony 
44. skreślony 
55. Walne Zebranie Delegatów Sekcji określa w drodze uchwały liczbę członków Rady Sekcji z podziałem na szkoły wyższe, 
Polską Akademię Nauk, instytuty naukowe i inne instytucje naukowe. 
6. Podejmuje uchwały, decyzje, stanowiska i inne akty prawa wewnątrzzwiązkowego zgodnie z kompetencjami należnymi 
Sekcji, a w szczególności: 

 uchwały o wprowadzeniu i zmianach w regulaminie Sekcji, 

 uchwały programowe Sekcji, 

 uchwały i stanowiska dotyczące ważnych problemów będących w sferze zainteresowań Sekcji, 

 uchwały dotyczące zasad finansowania działalności Sekcji jednostek organizacyjnych Związku, które przystąpiły 
do Sekcji, 

 uchwałę o zakończeniu działalności Sekcji. 
 

§ 8 
1. Rada Sekcji  

1) wybiera spośród swoich członków Prezydium Rady Sekcji, z wyjątkiem przewodniczącego Sekcji, z zachowaniem 
postanowień § 42, § 51 ust.2 Statutu Związku oraz stosownych przepisów Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” , 

2) dokonuje okresowej oceny działalności Prezydium Rady Sekcji, 
3) realizuje postanowienia Walnego Zebrania Delegatów Sekcji, 
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 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 nauki i szkolnictwa wyższego, 
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 Sekcji, 
12)  podejmuje działania interwencyjne na rzecz organizacji zakładowych, międzyzakładowych lub ich członków, 
13)  organizuje szkolenia dla działaczy związkowych, 
14)  promuje działalność Sekcji na zewnątrz,  
15)  składa informacje, sprawozdania ze swej działalności na posiedzeniu Walnego Zebrania Delegatów Sekcji, 
16)  w okresie kadencji przyjmuje nowe jednostki organizacyjne Związku w poczet Sekcji. 
17)  prowadzi rejestr jednostek organizacyjnych związku, które przystąpiły do Sekcji, 
18)  utrzymuje kontakty z międzynarodowymi organizacjami związkowymi. 

62. Rada Sekcji może powołać stałe komisje oraz zespoły problemowe. 
73. Przewodniczący stałych komisji wybierani są spośród członków Rady Sekcji. Przewodniczący zespołów problemowych 
są wybierani przez Radę Sekcji. 

                                                 
2 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 2 Uchwały nr 3 WZD w Sękocinie Starym w dniu 23 – 24 maja 2014 roku. 
3 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 2 Uchwały nr 3 WZD w Sękocinie Starym w dniu 23 – 24 maja 2014 roku. 
4 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 2 Uchwały nr 3 WZD w Sękocinie Starym w dniu 23 – 24 maja 2014 roku. 
5 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 2 Uchwały nr 3 WZD w Sękocinie Starym w dniu 23 – 24 maja 2014 roku. 
6 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 3 Uchwały nr 3 WZD w Sękocinie Starym w dniu 23 – 24 maja 2014 roku. 
7 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 3 Uchwały nr 3 WZD w Sękocinie Starym w dniu 23 – 24 maja 2014 roku. 
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84. Przewodniczący reprezentuje na zewnątrz Radę Sekcji, kieruje pracami Rady Sekcji i jej prezydium, zobowiązany 
jest do nadzoru i egzekwowania wykonania obowiązków przez członków Rady Sekcji i jej prezydium. 
 

§ 9 
1. Prezydium jest organem Rady Sekcji. 
2. Do zadań Prezydium należy: 

1) kierowanie bieżącą działalnością Sekcji, 
2)  podejmowanie decyzji finansowych na podstawie uchwalonego budżetu Sekcji, 
3) kierowanie pracami Biura Sekcji. 

3. Prezydium tworzą: przewodniczący oraz osoby wybrane na jego wniosek spośród członków Rady Sekcji, w tym jego 
zastępca lub zastępcy, sekretarz i skarbnik. Przewodniczący  Sekcji jest jednocześnie przewodniczącym Prezydium. 
4. Przewodniczący reprezentuje na zewnątrz Radę Sekcji, kieruje pracami Rady Sekcji i jej prezydium, zobowiązany jest 
do nadzoru i egzekwowania wykonania obowiązków przez członków Rady Sekcji i jej prezydium. 
 

§ 10 
1. Komisja Rewizyjna Sekcji jest władzą kontrolną. Tryb jej działania oraz kompetencje określa stosowna uchwała KZD 
ws. Zasad funkcjonowania i zakresu kompetencji komisji rewizyjnych. 
2. Komisja Rewizyjna Sekcji kontroluje Radę Sekcji i jej Prezydium w zakresie działalności finansowej, zgodności działania 
z postanowieniami Statutu Związku, Regulaminu Sekcji, uchwałami władz ogólnokrajowych Związku, władz Sekretariatu Nauki 
i Oświaty oraz uchwałami Walnego Zebrania Delegatów Sekcji. 
3. Komisja Rewizyjna Sekcji ma prawo, po uprzednim pisemnym upomnieniu, wnioskować do Rady Sekcji o wykreślenie 
z rejestru Sekcji organizacji zakładowej uchylającej się od przekazywania miesięcznej składki do Sekcji przez okres dłuższy 
niż 3 miesiące. 
4. Członek Komisji Rewizyjnej Sekcji nie może być  członkiem Rady Sekcji. 
5. Komisja Rewizyjna Sekcji składa sprawozdanie ze swej działalności na sesjach zwyczajnych Walnego Zebrania Delegatów 
Sekcji. 
 
III. Zasady ogólne funkcjonowania i podejmowania decyzji przez władze Sekcji 
 

§ 11 
 
1.Posiedzenia Walnego Zebrania Delegatów Sekcji zwołuje Rada Sekcji z własnej inicjatywy lub: 

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

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

§ 12 
1. Uchwały, stanowiska  oraz inne akty wydawane przez władze 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 Sekcji 
 

§ 13 
Środki finansowe przeznaczone na rzecz Sekcji pochodzą: 

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

2. dotacji Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 
3. darowizn na rzecz funkcjonowania Sekcji. 

2. Środki finansowe są przeznaczone na działalności Sekcji, a w szczególności na działalność merytoryczną, organizacyjną, 
informacyjną oraz szkoleniową Sekcji. 
 
 

                                                 
8 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 4 Uchwały nr 3 WZD w Sękocinie Starym w dniu 23 – 24 maja 2014 roku. 
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§ 14 
1. Podstawą działalności finansowej Rady Sekcji jest budżet obejmujący środki będące w dyspozycji Rady Sekcji. 
2. Budżet uchwala się na okresy roczne, półroczne lub kwartalne. 
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu jest przedstawiane do zatwierdzenia Radzie Sekcji. 
4. Sprawozdanie finansowe za dany rok w tym bilans i rachunek wyników jest zatwierdzane przez Radę Sekcji. 
 

§ 15 
1. Budżet Sekcji oraz jego wykonanie są jawne dla wszystkich członków Sekcji. 
2. Prawo wglądu w całość dokumentacji finansowej Sekcji mają członkowie Prezydium Sekcji oraz pracownicy księgowi, 
a także osoby upoważnione stosowną uchwałą Rady Sekcji. 
3. Całość dokumentacji finansowej Sekcji musi być udostępniona na żądanie Komisji Rewizyjnej Sekcji. 
4. Każdy inny członek Rady Sekcji ma prawo zapoznać się z dokumentacją finansową związaną z zadaniami merytorycznymi, 
które należą do jego kompetencji. 
 
V. Zasady wyborcze władz Sekcji 
 

§ 16 
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 Sekcji przeprowadzająca wybory. 

 
 
VI. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia lub pozbawienia przynależności do Sekcji 
 

§ 17 
1. Wystąpienie jednostek organizacyjnych Związku , o których mowa w § 4 ust. 1, z  Sekcji wymaga uchwały ich władzy 
stanowiącej i przekazania tej decyzji do Rady Sekcji. Członkostwo w Sekcji ustaje, a wraz z nim obowiązek uiszczania składki 
na rzecz Sekcji, od początku następnego miesiąca po podjęciu uchwały o wystąpieniu z Sekcji. 
2. Nie wywiązywanie się z obowiązku płacenia składki na rzecz Sekcji, bez zgody Rady Sekcji, w okresie dłuższym niż trzy 
miesiące może spowodować po uprzednim upomnieniu wyrejestrowanie jednostek, o których mowa w § 4 z wykazu Sekcji. 

 
VII. Postanowienia końcowe 
 

§ 18 
1. Sekcja posiada Biuro z etatową obsadą w liczbie określonej przez Radę Sekcji. Działalność Biura jest finansowana 
ze środków, o których mowa w § 13 niniejszego regulaminu. 
2. Do obowiązków Biura należy w szczególności: administracyjna bieżąca obsługa działalności Sekcji, obsługa zebrań Rady 
Sekcji, Prezydium, komisji i zespołów problemowych oraz Walnych Zebrań Delegatów Sekcji, a ponadto opracowywanie, 
gromadzenie i rozsyłanie materiałów i dokumentów. 
 

§ 19 
1. W sprawach spornych lub nie objętych postanowieniami Regulaminu dotyczących jego interpretacji, decyzje podejmuje 
Rada Sekcji. 
2. Interpretację Regulaminu dokonaną przez Radę Sekcji ocenia Walne Zebranie Delegatów Sekcji na wniosek Komisji 
Rewizyjnej. 
 

§ 20 
1. Niniejszy regulamin zawiera następujące załączniki: 

1) aktualny wykaz jednostek organizacyjnych Związku, które są zrzeszone w Sekcji, 
2) liczbę członków Związku zrzeszonych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 4 

regulaminu. 
2. Rada Sekcji ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w wymienionym załączniku do Regulaminu przynajmniej 
co 12 miesięcy. 
 
 

Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 
/-/ Bogusław Dołęga 

 
 

 
 


