
 
 
 

Uchwała 
Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 

w sprawie powołania Komisji ds. Komunikacji i Rozwoju 
Warszawa, dnia 5 lipca 2014 r. 

 
Na podstawie § 41 ust. 1, § 46 i § 60 ust. 1 pkt 1 Statutu NSZZ „Solidarność”,  § 8 Regulaminu 
Krajowej Sekcji Nauki oraz Regulaminu Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” Rada 
Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
Rada Krajowej Sekcji Nauki powołuje Komisję ds. Komunikacji i Rozwoju, zwaną dalej 
Komisją. 

 
§ 2 

1. Komisję powołuje się na okres kadencji Rady. 
2. Komisja:  

a. wspomaga Sekcję w obszarze wymiany informacji zarówno wewnątrz Sekcji, jak i 
z podmiotami zewnętrznymi, a w szczególności wykorzystania i nadzorowania 
odpowiednich narzędzi komunikacji społecznej (strona www, biuletyn KSN, 
komunikatory społecznościowe, druki nieregularne, itp.), 

b. prowadzi działania powiązane z promocją prac i osiągnięć Sekcji, 
c. koordynuje działania Sekcji w obszarze pozyskiwania nowych członków, 
d. monitoruje i przygotowuje działania powiązane z medialnym oddziaływaniem 

związanym z sytuacją pracowników nauki i szkolnictwa wyższego, 
e. wspiera komisje uczelniane w budowaniu strategii komunikacji i zadaniu 

pozyskiwania nowych członków 
f. realizuje zadania zlecone przez władze Sekcji z obszaru działania Komisji. 

 
 

Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki 
        NSZZ „Solidarność” 
            
            
        Dr Bogusław Dołęga  
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Uchwała 
Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 

w sprawie powołania Komisji ds. Organizacji i Finansowania Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego  

Warszawa, dnia 5 lipca 2014 r. 
 
Na podstawie § 41 ust. 1, § 46 i § 60 ust. 1 pkt 1 Statutu NSZZ „Solidarność”,  § 8 Regulaminu 
Krajowej Sekcji Nauki oraz Regulaminu Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” Rada 
Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
Rada Krajowej Sekcji Nauki powołuje Komisję organizacji i finansowania nauki i szkolnictwa 
wyższego, zwaną dalej Komisją. 

 
§ 2 

1. Komisję powołuje się na okres kadencji Rady. 
2. Do zadań Komisja należą w szczególności: 

a. opracowywanie i przygotowywanie wniosków dotyczących organizacji 
i finansowania nauki i szkolnictwa wyższego, 

b. opracowanie strategii rozwoju oraz modelu nauki i szkolnictwa wyższego 
w Polsce, 

c. opracowanie strategii finansowania nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce, 
d. opracowanie założeń do algorytmu podziału dotacji dydaktycznej 

i „statutowej” (na utrzymanie potencjału badawczego jednostek) 
e. opiniowanie projektów aktów prawnych w obszarze nauki i szkolnictwa 

wyższego, 
f. realizuje zadania zlecone przez władze Sekcji z obszaru działania Komisji. 

 
 
  

Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki 
        NSZZ „Solidarność” 
            
            
        Dr Bogusław Dołęga  
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Uchwała 
Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 

w sprawie powołania Komisji ds. Interwencji i Legislacji 
Warszawa, dnia 5 lipca 2014 r. 

 
Na podstawie § 41 ust. 1, § 46 i § 60 ust. 1 pkt 1 Statutu NSZZ „Solidarność”,  § 8 Regulaminu 
Krajowej Sekcji Nauki oraz Regulaminu Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” Rada 
Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
Rada Krajowej Sekcji Nauki powołuje Komisję ds. Interwencji i legislacji, zwaną dalej Komisją. 

 
§ 2 

1. Komisję powołuje się na okres kadencji Rady. 
2. Komisja: 

a. wspomaga prawnie Krajową Sekcję Nauki poprzez współudział 
w opracowaniu, a także w weryfikacji projektów uchwał, opinii i innych 
dokumentów tworzonych w ramach działań wewnętrznych i zewnętrznych 
Sekcji, 

b. integruje pomoc prawną i koordynuje interwencje podjęte na rzecz 
jednostek organizacyjnych Związku zrzeszonych w Sekcji, 

c. inicjuje i koordynuje działania Sekcji w obszarze udzielania porad 
prawnych z zakresu szeroko pojętej ustawy prawo o szkolnictwie 
wyższym, prawa pracy i ustaw pokrewnych, 

d. podejmuje działania w sprawach z obszaru działania Komisji dla celów 
wewnętrznych Komisji lub przedstawienia ich władzom wykonawczym 
Sekcji 

e. realizuje zadania zlecone przez władze Sekcji z obszaru działania Komisji. 
 

 
 

Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki 
        NSZZ „Solidarność” 
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        Dr Bogusław Dołęga  
      
 

 
 
 

Uchwała 
Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 

w sprawie powołania Komisji ds. Płac 
Warszawa, dnia 5 lipca 2014 r. 

 
 
 
Na podstawie § 41 ust. 1, § 46 i § 60 ust. 1 pkt 1 Statutu NSZZ „Solidarność”,  § 8 Regulaminu 
Krajowej Sekcji Nauki oraz Regulaminu Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” Rada 
Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
Rada Krajowej Sekcji Nauki powołuje stałą Komisję ds. Płac KSN, zwaną dalej Komisją. 

 
 

§ 2 
1. Komisję powołuje się na okres kadencji Rady. 
2. Komisja: 

a. podejmuje starania na rzecz poprawy warunków pracy i wynagrodzeń 
pracowników nauki i szkolnictwa wyższego, 

b. udziela pomocy prawnej i podejmuje interwencje na rzecz podstawowych 
jednostek organizacyjnych Związku zrzeszonych w Sekcji w sprawach 
mieszczących się w merytorycznym zakresie działania Komisji, w tym 
kontroli przestrzegania prawa pracy oraz zasad wynagradzania 
pracowników, a także zawierania porozumień zbiorowych, 

c. udziela wyjaśnień jednostkom organizacyjnym związku w zakresie 
sporządzania w uczelniach planów rzeczowo-finansowych, 

d. przygotowuje projekty opinii oraz inicjuje projekty aktów prawnych 
z zakresu objętego zadaniami Komisji oraz prowadzi prace w celu 
przygotowania projektów opinii Sekcji z obszaru działalności Komisji, 

e. inicjuje i koordynuje pomoc Sekcji oraz samopomoc członków Sekcji 
w sprawach z obszaru działania Komisji, 
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f. informuje o działaniach Komisji oraz Sekcji oraz zbiera opinie środowiska 
w  sprawach z obszaru działania Komisji 

g. realizuje zadania zlecone przez władze Sekcji z obszaru działania Komisji, 
h. podejmuje stanowiska, opinie oraz uchwały w sprawach z obszaru 

działania Komisji dla celów wewnętrznych Komisji lub przedstawienia ich 
władzom wykonawczym Sekcji. 

 
 

 
 

Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki 
        NSZZ „Solidarność” 
            
            
        Dr Bogusław Dołęga  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Uchwała 
Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 

w sprawie powołania Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej 
Warszawa, dnia 5 lipca 2014 r. 

 
 
Na podstawie § 41 ust. 1, § 46 i § 60 ust. 1 pkt 1 Statutu NSZZ „Solidarność”,  § 8 Regulaminu 
Krajowej Sekcji Nauki oraz Regulaminu Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” Rada 
Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
Rada Krajowej Sekcji Nauki powołuje Komisję ds. Współpracy Międzynarodowej, zwaną dalej 
Komisją. 

 
§ 2 

1. Komisję powołuje się na okres kadencji Rady. 
2. Komisja: 

a. nawiązuje współpracę ze związkami zawodowymi z różnych krajów działającymi 
w sferze nauki i szkolnictwa wyższego, 

b. integruje działania Sekcji związane ze współpracą z Education International oraz 
ETUCE w obszarze spraw pracowników szkolnictwa wyższego, 

c. integruje działania Sekcji związane ze współpracą z EUROCADRES oraz UNI w 
obszarze spraw pracowników nauki i szkolnictwa wyższego, 

d. prowadzi działania ukierunkowane na współpracę w zakresie opracowywania i  
pozyskiwania  projektów związanych z  działalnością naukowo- badawczą oraz 
dotyczącą rozwiązywania problemów pracowniczych, 

e. współpracuje z Sekretariatem Nauki i Oświaty oraz przedstawicielami Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność” w działaniach związanych ze współpracą 
międzynarodową, 

f.        prowadzi działania informacyjne ukierunkowane na jednostki zrzeszone w Sekcji i 
przygotowuje oddziaływanie Sekcji na władzę Ośrodków Akademickich i 
administracji państwowej z obszaru spraw współpracy międzynarodowej, 

g. inicjuje działania Sekcji w przedsięwzięciach o skali międzynarodowej 
dotyczących kształcenia na poziomie akademickim, 
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h. współuczestniczy w tworzeniu i implementacji bazy danych oraz wewnętrznego 
systemu informacyjnego w zakresie problemowym Komisji 

i.        realizuje zadania zlecone przez władze Sekcji z obszaru działania Komisji.  
 

 
Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki 

        NSZZ „Solidarność” 
            
            
        Dr Bogusław Dołęga  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uchwała 

Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 
w sprawie powołania Komisji ds. Przekształceń Jednostek Naukowych i 

Organizacji ich Współpracy 
Warszawa, dnia 5 lipca 2014 r. 

 
Na podstawie § 41 ust. 1, § 46 i § 60 ust. 1 pkt 1 Statutu NSZZ „Solidarność”,  § 8 Regulaminu 
Krajowej Sekcji Nauki oraz Regulaminu Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” Rada 
Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
Rada Krajowej Sekcji Nauki powołuje Komisję do spraw przekształceń jednostek naukowych i 
współpracy, zwaną dalej Komisją. 

 
§ 2 

1. Komisję powołuje się na okres kadencji Rady KSN, tj. na lata 2014-2018. 
2. Do zadań Komisji należy: 

a. monitorowanie zachodzących procesów przekształceń jednostek naukowych 
takich jak połączenia, włączenia, reorganizacje, zmiany organów 
nadzorujących, przekształcenia własnościowe i likwidacje, w tym w 
szczególności pod kątem zabezpieczenia interesu oraz praw pracowników i 
członków NSZZ „Solidarność”, 

b. opracowanie projektów dokumentów Krajowej Sekcji Nauki, w szczególności 
takich jak opinie, stanowiska i wnioski, dotyczących planów przekształceń 
jednostek naukowych i projektów aktów prawnych w tym zakresie, 

c. udzielanie informacji, a w razie potrzeby pomocy Komisjom Zakładowym NSZZ 
„SOLIDARNOŚĆ” w prowadzeniu negocjacji podczas prowadzonych procesów 
przekształceniowych, 

d. skupianie uwagi środowiska NSZZ „Solidarność” jednostek naukowych na 
wybranych programach badawczych i rozwojowych, mające na celu 
nawiązywanie różnych form ich współpracy i uczestnictwa w tych programach 

e. realizuje zadania zlecone przez władze Sekcji z obszaru działania Komisji. 
 

Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki 
        NSZZ „Solidarność” 
            
        Dr Bogusław Dołęga  
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Uchwała 

Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 
w sprawie powołania Komisji ds. Jednostek Medycznych  

Warszawa, dnia 5 lipca 2014 r. 
 
Na podstawie § 41 ust. 1, § 46 i § 60 ust. 1 pkt 1 Statutu NSZZ „Solidarność”,  § 8 Regulaminu 
Krajowej Sekcji Nauki oraz Regulaminu Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” Rada 
Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
Rada Krajowej Sekcji Nauki powołuje Komisję ds. Jednostek Medycznych, zwaną dalej 
Komisją. 

 
§ 2 

1. Komisję powołuje się na okres kadencji Rady. 
2. Komisja: 

a. prowadzi działania koordynujące współpracę jednostek medycznych Sekcji 
poprzez stałe kontakty, zasięganie opinii oraz wykorzystanie interaktywnej sieci 
komunikacji informatycznej, 

b. przygotowuje projekty opinii projektów aktów prawnych dotyczących 
funkcjonowania uczelni i szpitali klinicznych, których organem założycielskim są 
uczelnie medyczne, 

c. opracowuje propozycje rozwiązań problemów i spraw pracowniczych 
specyficznych dla jednostek medycznych, w tym w zakresie legislacyjnym, 
będących podstawą do wypracowania stanowisk i działań Krajowej Sekcji Nauki, 

d. przygotowuje i koordynuje działania członków Komisji podczas prowadzenia 
negocjacji dotyczących wynagrodzeń, 

e. przygotowuje i koordynuje szkolenia i konferencje stwarzające możliwość 
wymiany informacji na temat programów kształcenia, polityki zatrudnienia, czy 
też systemów wynagrodzeń w poszczególnych jednostkach, 

f.       realizuje zadania zlecone przez władze Sekcji z obszaru działania Komisji. 
  

Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki 
        NSZZ „Solidarność” 
            
        Dr Bogusław Dołęga  
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Uchwała 
Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 

w sprawie powołania Komisji ds. Warunków Pracy i Spraw Socjalnych 
Warszawa, dnia 5 lipca 2014 r. 

 
Na podstawie §41 ust. 1, §46 i §60 ust. 1 pkt. 1 Statutu NSZZ „Solidarność”, §8 Regulaminu 
Krajowej Sekcji Nauki oraz Regulaminu Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” – Rada 
Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
Rada Krajowej Sekcji Nauki powołuje Komisję ds. Warunków Pracy i Spraw Socjalnych, zwaną 
dalej Komisją. 
 

§ 2 
1. Komisję powołuje się na okres kadencji Rady. 
2. Celem działania Komisji jest dbałość o warunki pracy i sprawy socjalne pracowników 

„sfery nauki i szkolnictwa wyższego” i

 
. 

§ 3 
 

1. Komisja: 
a.  analizuje napływające sprawy i wnioski dotyczące warunków pracy i spraw 

socjalnych  członków KSN. 
b.  świadczy merytoryczne porady Komisjom Zakładowym w zakresie: 

• Organizacji działalności Społecznych Inspektorów Pracy. 
• Kształtowania materialnych i niematerialnych warunków pracy. 
• Gospodarki Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych. 
• Świadczeń dla członków Związku (pracujących i emerytów). 

c.  analizuje zapisy porozumień między Pracodawcą a Związkiem Zawodowym 
odnoszących się do warunków pracy i spraw socjalnych. 

d. organizuje szkolenia dla Społecznych Inspektorów Pracy oraz  dla osób 
działających w Komisjach Socjalnych i Komisjach BHP. 

e.  opiniuje projekty rozporządzeń ministerialnych w odniesieniu do warunków 
pracy i spraw socjalnych, 

f. realizuje zadania zlecone przez władze Sekcji z obszaru działania Komisji.  

KRAJOWA SEKCJA NAUKI 
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2. Przedmiotowy zakres działania  Komisji nie obejmuje spraw płacowych, które są 
przedmiotem działania Komisji ds. Płac. 
 
 
 
 

Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki 
        NSZZ „Solidarność” 
            
            
        Dr Bogusław Dołęga  
      
 
 
                                                 
i Obejmuje  Komisje Zakładowe NSZZ „Solidarność” należące do Krajowej Sekcji Nauki. 


