
 

K O M U N I K A T nr 2 

Komisji Wyborczej Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 
z dnia 26 stycznia 2015 roku 

w sprawie zwołania Walnego Zebrania Delegatów  
Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”. 

 

Szanowni Państwo,  

1. Uprzejmie informujemy, że nadzwyczajne posiedzenie WZD KSN NSZZ „Solidarność”, odbędzie się 31 
stycznia 2015 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej o godzinie 10.00, w Sali nr 134. 

2. Rejestracja Delegatów od godziny 9.00. 
3. Informujemy, że niżej zamieszczone materiały nie będą udostępnione w formie drukowanej w dniu 

WZD KSN NSZZ „Solidarność”. Prosimy o wydrukowanie we własnym zakresie. 
 

W niniejszym piśmie zostały załączone następujące dokumenty: 

1) Projekt porządku obrad z dnia 26 stycznia 2015 roku, 

2) Regulamin obrad WZD KSN NSZZ „Solidarność”. 

3) Skład Prezydium i Komisji na kadencję  2014/2018 (do pkt. 3 projektu programu). 

4) Uchwała nr 4 WZD NSZZ „S” z dnia 23/24 maja 2014 w sprawie tur głosowania. 

5) Uchwała nr 5 WZD NSZZ „S” z dnia 23/24 maja 2014 w sprawie określenia liczby członków Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „S” na 

kadencję 2014/2018. 

6) Projekt  zmiany  uchwały nr 5. 

7) Tekst jednolity uchwały nr 5 z uwzględnieniem zmian. 

8) Regulamin Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Projekt 26.01.2015 r 

  

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI NAUKI NSZZ Solidarność” 
Warszawa, dnia 31 stycznia 2015 roku 

 

1. Otwarcie posiedzenia Wyborczego przez Przewodniczącego Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” Bogusława 

Dołęgę. 

2. Przekazanie prowadzenia Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” Przewodniczącemu 

Zjazdu Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”.  

3. Poinformowanie przez Przewodniczącego Zebrania o składzie następujących organów przyjętych podczas Walnego 

Zebrania Delegatów w Sękocinie Starym w dniu 23 – 24 maja 2014 roku: Prezydium Zjazdu, Sekretarzy Zebrania, 

Komisji Mandatowo – Wyborczej, Komisji Skrutacyjnej do głosowań tajnych, Komisji Skrutacyjnej do głosowań 

jawnych, Komisji Uchwał i Wniosków, Protokolantów.  

4. Zatwierdzenie porządku posiedzenia WZD KSN NSZZ „Solidarność”.  

5. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia wyborczego – ogłasza Komisja Wyborcza WZD KSN NSZZ „Solidarność” 

 

WYBORY 
 

6. Przypomnienie treści przyjętych Uchwał w sprawie wyboru Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”: 

a) Uchwała nr 4 WZD KSN NSZZ „Solidarność” z dnia 23 – 24 maja 2014 roku, (dotyczy liczby tur głosowania) 

b) Uchwała nr 5 WZD KSN NSZZ „Solidarność” z dnia 23 – 24 maja 2014 roku (dotyczy liczby członków Rady 

Krajowej Sekcji Nauki). 

7. Propozycja zmiany Uchwały nr 5 WZD KSN NSZZ „Solidarność” z dnia 23 – 24 maja 2014 roku w sprawie określenia 

liczby członków Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” – przedstawia Komisja Wyborcza.  



8. Przyjęcie Uchwały nr …… WZD KSN NSZZ „Solidarność” z dnia 31 stycznia 2015 roku o zmiany Uchwały nr 5 WZD KSN 

NSZZ „Solidarność” z dnia 23 – 24 maja 2014 roku w sprawie określenia liczby członków Rady Krajowej Sekcji Nauki 

NSZZ „Solidarność” – przedstawia Komisja Wyborcza. 

9. Wybory Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”: 

1.1. Informacja o kandydatach zgłoszonych przed posiedzeniem Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki 

NSZZ „Solidarność” do poszczególnych list cząstkowych. – przedstawia Komisja Wyborcza. 

1.2. Zgłaszanie Kandydatów podczas posiedzenia Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ 

„Solidarność” do poszczególnych list cząstkowych.  

1.3. Zamknięcie każdej z list cząstkowych.  

1.4. Zamknięcie całej listy. 

1.5. Prezentacja kandydatów.  

1.6. Głosowanie. 

1.7. Ogłoszenie wyników wyborów.  

10. Przyjęcie uchwał, stanowisk – przedstawia Komisja uchwał i wniosków. 

11. Wolne głosy i wnioski. 

12. Zamknięcie posiedzenia wyborczego. 

 

W trakcie Zebrania organizatorzy przewidują przerwę na poczęstunek, którą w odpowiednim momencie ogłosi osoba prowadząca Zebranie. 

 

 

 
Przewodniczący Komisji Wyborczej 

Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 

 

/-/ Tadeusz Kolenda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
31.01.2015 r 
 

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW 

KRAJOWEJ SEKCJI NAUKI NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 

 
§ 1 

 
1. Obrady rozpoczyna Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki lub osoba przez niego upoważniona. 
2. Obrady prowadzą współprzewodniczący Zebrania. 
3. Obrady są protokołowane i rejestrowane na taśmie magnetofonowej lub innym nośniku elektronicznym. Protokół podpisują: 

Przewodniczący, Sekretarz Zebrania oraz protokolanci. 
4. Obrady obejmują zagadnienia ujęte w porządku obrad zatwierdzonym przez WZD i odbywają się zgodnie z tym porządkiem. 
5. Prawo do udziału w dyskusji przysługuje delegatom oraz za zgodą Prezydium Zebrania, zaproszonym gościom oraz obserwatorom 

WZD. 
6. Do ważności Zebrania konieczny jest udział co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów. Uczestnictwo w Zebraniu delegaci 

potwierdzają podpisami składanymi na liście obecności przed rozpoczęciem WZD. 
 

§ 2 
 
1. Do ważności uchwał i stanowisk Zebrania niezbędny jest udział w głosowaniu co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów. 
2. Zebranie podejmuje uchwały i stanowiska zwykłą większością głosów, o ile Regulamin KSN NSZZ „Solidarność” nie stanowi 

inaczej. 
3. Na żądanie co najmniej 10% delegatów obecnych na zebraniu Przewodniczący Zebrania zarządza tajne głosowanie. 
4. W trakcie głosowań nie zgłasza się wniosków formalnych. 
 

§ 3 
 

1. Wybory Prezydium Zebrania, które tworzą współprzewodniczący i sekretarze zebrania, i Komisji Walnego Zebrania Delegatów 
odbywają się w głosowaniu jawnym, zgodnie z następującymi zasadami: 

a) nie ogranicza się liczby kandydatów, 
b) kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie, 
c) delegaci mają prawo wypowiedzieć swoją opinię o kandydacie i zadawać mu pytania, 
d) głosuje się na poszczególnych kandydatów, możliwe jest głosowanie na listę kandydatów, 
e) o wyborze decyduje bezwzględna większość oddanych głosów. 

2. Prezydium Zebrania, które tworzą współprzewodniczący i sekretarz Zebrania ma prawo ograniczyć czas składania projektów do 
Komisji Uchwał i Wniosków po ogłoszeniu terminu na co najmniej 1 godzinę przed jego upływem. 

 
§ 4 

 
1. Prawo do zebrania głosu poza kolejnością przysługuje upoważnionym przedstawicielom Komisji Wyborczej WZD w zakresie ich 

kompetencji. 
2. W toku dyskusji nad danym problemem pod głosowanie poddaje się tylko wnioski formalne. Zebranie rozstrzyga o przyjęciu lub 

odrzuceniu wniosku formalnego po wysłuchaniu jednego głosu za i jednego przeciw. Wnioski formalne przyjmowane są zwykłą 
większością głosów. 

3. Zebranie może ustalić limit czasu na wypowiedzi w dyskusji. 
4. Delegaci w głosowaniu jawnym mogą uchwalić zamknięcie dyskusji przed wyczerpaniem listy mówców. Osoby, które nie zostały 

dopuszczone do głosu mogą przekazać treść swej wypowiedzi na piśmie do protokołu lub Komisji Uchwał i Wniosków. 
 

§ 5 
 

1. Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Prezydium Zebrania.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Skład Prezydium i Komisji Walnego Zebrania Delegatów  
KRAJOWEJ SEKCJI NAUKI NSZZ „Solidarność” 

na kadencję 2014-2018 
 
Prezydium WZD:  
Przewodniczący WZD - prof. Janusz Orkisz  
Członkowie: Alicja Skotnicka, Andrzej Bartczak, Antoni Izworski,  
 
Sekretarze: Marek Sawicki i Józef Kaczor.  
 
Protokolanci: Aniela Białowolska – Tejchman i Jacek Danowski. 
 
Komisje: 
1. Mandatowo – wyborcza: 

Tadeusz Kolenda – przewodniczący 
Członkowie: Krystyna Andrzejewska, Marek Gutowski, Barbara Jakubowska, Bogusław Misterkiewicz, Marek Sawicki, 
Kazimierz Siciński. 
 

2. Skrutacyjna do głosowań jawnych:  
Wieńczysław Niemirowski –przewodniczący 
Członkowie: Jacek Wojs, Elżbieta Leszczyńska, Zbigniew Zawitowski, Barbara Sensuła, Jerzy Romański. 
 

3. Skrutacyjna do głosowań tajnych:  
Tadeusz Skowronek – przewodniczący 
Członkowie: Robert Budzyński, Andrzej Jakubiak, Bożena Jarosz, Jacek Jezierski, Iwona Jędrychowska, Aneta Karpicz, 
Ryszard Krzywański, Henryk Manikowski, Ewa Niewiara, Danuta Piwowarska, Jan Zambrzycki. 
 

4. Uchwał i wniosków:  
Pillich Wojciech – przewodniczący 
Członkowie: Andrzej Juros, Andrzej Kotyński, Elżbieta Młynarczyk, Kazimierz Siciński,  

 
5. Rzeczniczki prasowe 

Magdalena Lubelska 
Maria Kotełko 

.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Uchwała nr 4 
Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „ Solidarność” 

Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 
Sękocin Stary  k/Warszawy 23-24 maja 2014 roku 

w sprawie określenia liczby tur głosowania 
na kadencję 2014/2018 

 
 
 

Na podstawie § 133 Uchwały Komisji Krajowej nr 20/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” 
z zachowaniem postanowień Uchwały nr 1 XIX Krajowego Zjazdu Delegatów – Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Krajowej 
Sekcji Nauki, uchwala co następuje: 
 
 

§ 1 
Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” KSN  ustala maksymalnie 5 tur głosowań przy wyborze na kadencję 2014/2018 

a)  Przewodniczącego Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”, 
b) Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”, 
c) Komisji Rewizyjnej Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”, 
d) Delegatów na Kongres Sekretariatu Nauki i Oświaty. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Sekretarz Zebrania       Przewodniczący Zebrania 
/-/  Marek Sawicki                                                                                       /-/  Janusz Orkisz 

 
 
 



 
 

obowiązująca 

 
Uchwała nr 5 

Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” 
Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 

Sękocin Stary, 23 - 24 maja 2014 rok 
 

w sprawie określenia liczby członków Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 
na kadencję 2014/2018 

 
 

Na podstawie § 123 ust. 2 oraz § 124 Uchwały Komisji Krajowej nr 20/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie Ordynacji 
Wyborczej NSZZ „Solidarność” z zachowaniem postanowień Uchwały nr 1 XIX Krajowego Zjazdu Delegatów – Walne Zebranie 
Delegatów NSZZ „Solidarność” Krajowej Sekcji Nauki, uchwala co następuje: 
 

§ 1 
Rada Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” składa się z  35 osób oraz Przewodniczącego razem 36 osób. 
 

§ 2 
1. Wyboru członków Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” dokonuje się z zastosowaniem list cząstkowych dla: 

a) uniwersytetów, uczelni pedagogicznych, akademii sztuk pięknych w liczbie  11, 
b) uczelni ekonomicznych w liczbie 1, 
c) uczelni technicznych w liczbie  11, 
d) uczelni medycznych oraz akademii wychowania fizycznego w liczbie 3, 
e) uczelni przyrodniczych i rolniczych w liczbie 3, 
f) instytutów naukowo-badawczych, ośrodków badawczo-rozwojowych oraz innych instytucji naukowych w 

liczbie 5, 
g) Polskiej Akademii Nauk w liczbie  1. 

2. Liczbę przypadających mandatów dla poszczególnych list cząstkowych, o których mowa w ust. 1 ppkt. a) – g) wylicza się 
według następującej zasady: 

a) na każde pełne 500 członków Związku przypada jedno miejsce w Radzie Sekcji, 
b) jeżeli liczba członków Związku po wyliczeniu miejsc w Radzie przekracza rozpoczęte 500 członków co najmniej o 

100 członków to dodaje się 1 miejsce. 
3. Postanowień ust. 2 nie stosuje się dla Polskiej Akademii Nauk, jeśli łączna liczba członków jest mniejsza niż 500, wówczas 
Polskiej Akademii Nauk  przysługuje jeden mandat. 

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 

 
Sekretarz Zebrania       Przewodniczący Zebrania 
/-/  Marek Sawicki                                                                                       /-/  Janusz Orkisz 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt  na 31.01.2015r 

Uchwała nr …….. 
Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” 

Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 
Warszawa, dnia 31 stycznia 2015 roku2015 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby członków Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 

na kadencję 2014/2018 
 
W Uchwale nr 5 Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” Sękocin Stary,  
23 - 24 maja 2014 rok w sprawie określenia liczby członków Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” na kadencję 
2014/2018 Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ wprowadza następujące zmiany: 
 

§ 1 
 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 
„Rada Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” składa się z 38 osób oraz Przewodniczącego razem  39 osób.” 

2) w § 2 ust. 1.ppkt a) otrzymuje brzmienie: 
„uniwersytetów, uczelni pedagogicznych, akademii sztuk pięknych w liczbie  12,” 

3) w § 2 ust.1 ppkt b) otrzymuje brzmienie: 
„uczelni ekonomicznych w liczbie 2," 

4) w § 2 ust. 1.ppkt d) otrzymuje brzmienie: 
„uczelni medycznych oraz akademii wychowania fizycznego w liczbie 4,” 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 

Podpisy: przewodniczący zebrania, sekretarz zebrania 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tekst jednolity 
Treść uchwały nr 5  po zmianach przyjętych 31.01.2015r na WZD KSN  

 
 

Uchwała nr 5 
Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” 

Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 
Sękocin Stary, 23 - 24 maja 2014 rok 

 
w sprawie określenia liczby członków Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 

na kadencję 2014/2018 z późń. zm. 
 

 
Na podstawie § 123 ust. 2 oraz § 124 Uchwały Komisji Krajowej nr 20/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie Ordynacji 
Wyborczej NSZZ „Solidarność” z zachowaniem postanowień Uchwały nr 1 XIX Krajowego Zjazdu Delegatów – Walne Zebranie 
Delegatów NSZZ „Solidarność” Krajowej Sekcji Nauki, uchwala co następuje: 
 

§ 1 
1
Rada Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” składa się z 38 osób oraz Przewodniczącego razem 39 osób. 

 
§ 2 

1. Wyboru członków Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” dokonuje się z zastosowaniem list cząstkowych dla:  
2
a)uniwersytetów, uczelni pedagogicznych, akademii sztuk pięknych w liczbie  12, 

3
b) uczelni ekonomicznych w liczbie 2, 

c) uczelni technicznych w liczbie  11, 
4
d) uczelni medycznych oraz akademii wychowania fizycznego w liczbie 4, 

e) uczelni przyrodniczych i rolniczych w liczbie 3, 
f) instytutów naukowo-badawczych, ośrodków badawczo-rozwojowych oraz innych instytucji naukowych w 
liczbie 5, 
g) Polskiej Akademii Nauk w liczbie  1. 

2. Liczbę przypadających mandatów dla poszczególnych list cząstkowych, o których mowa w ust. 1 ppkt. a) – g) wylicza się 
według następującej zasady: 

a) na każde pełne 500 członków Związku przypada jedno miejsce w Radzie Sekcji, 
b) jeżeli liczba członków Związku po wyliczeniu miejsc w Radzie przekracza rozpoczęte 500 członków co 

najmniej o 100 członków to dodaje się 1 miejsce. 
3. Postanowień ust. 2 nie stosuje się dla Polskiej Akademii Nauk, jeśli łączna liczba członków jest mniejsza niż 500, wówczas 
Polskiej Akademii Nauk przysługuje jeden mandat. 

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Załącznik Nr 1 

                                                           
1
 Uchwała .nr … WZD KSN NSZZ „S” z dnia 31.01.2015 r. 

2
 Uchwała nr … WZD KSN NSZZ „S” z dnia 31.01.2015 r. 

3
 Uchwała nr … WZD KSN NSZZ „S” z dnia 31.01.2015 r. 

4
 Uchwała nr … WZD KSN NSZZ „S” z dnia 31.01.2015 r. 

 



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) 
5
organizacje 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.  
 
 

                                                           
5 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 1 Uchwały nr 3 WZD w Sękocinie Starym w dniu 23 – 24 maja 2014 roku. 



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. 
6
2. skreślony 

7
3. skreślony 

8
4. skreślony 

9
5. 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. 

10
2. Rada Sekcji może powołać stałe komisje oraz zespoły problemowe. 

11
3. Przewodniczący stałych komisji wybierani są spośród członków Rady Sekcji. Przewodniczący zespołów problemowych 

są wybierani przez Radę Sekcji. 

                                                           
6 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 2 Uchwały nr 3 WZD w Sękocinie Starym w dniu 23 – 24 maja 2014 roku. 
7 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 2 Uchwały nr 3 WZD w Sękocinie Starym w dniu 23 – 24 maja 2014 roku. 
8 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 2 Uchwały nr 3 WZD w Sękocinie Starym w dniu 23 – 24 maja 2014 roku. 
9
 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 2 Uchwały nr 3 WZD w Sękocinie Starym w dniu 23 – 24 maja 2014 roku. 

10 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 3 Uchwały nr 3 WZD w Sękocinie Starym w dniu 23 – 24 maja 2014 roku. 
11 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 3 Uchwały nr 3 WZD w Sękocinie Starym w dniu 23 – 24 maja 2014 roku. 



12
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. 
 

§ 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. 
 
 

                                                           
12 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 4 Uchwały nr 3 WZD w Sękocinie Starym w dniu 23 – 24 maja 2014 roku. 

 



§ 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 

 

 


