
 

 

Regulamin  
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 

  
§ 1 

1. Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” (nazywana dalej Krajową 

Sekcji) funkcjonuje zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Statutu NSZZ 
„Solidarność” §§ 26,27,28,29 i uchwałami KZD dotyczącymi funkcjonowania branż – 
uchwałą nr 4 Krajowego Zjazdu Delegatów oraz uchwałą nr 18/09 Komisji Krajowej. 

2. Terenem działania Krajowej Sekcji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Siedzibą Krajowej Sekcji  jest Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24. 

 
§ 2 

1. Krajowa Sekcja jest członkiem założycielem międzynarodowej organizacji 
nauczycielskiej Education International. 

2. Krajowa Sekcja należy do Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ 
„Solidarność”. 

 
§ 3 

 
Celem działania Krajowej Sekcji jest ochrona praw, godności oraz interesów pracowniczych 
członków związku zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, opiekuńczych  
i resocjalizacyjnych prowadzonych przez samorządy, właściwe ministerstwa i inne instytucje 
działające w edukacji. 
Krajowa Sekcja działa na rzecz rozwoju edukacji polskiej oraz pogłębienia w świadomości 
społecznej jej znaczenia dla rozwoju i wychowania pokoleń Polaków.   
 

§ 4 
 

1. Krajową Sekcję tworzą sekcje regionalne i międzyregionalne, a w przypadku, gdy  
w regionie nie funkcjonuje sekcja regionalna lub międzyregionalna, organizacje 
zakładowe (międzyzakładowe) NSZZ „Solidarność”, które podjęły uchwałę  
o przystąpieniu do krajowej struktury branżowej. 

2. Wykaz jednostek organizacyjnych,  o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik  
nr 1 do Regulaminu zawierający następujące dane: nazwę, siedzibę, władze 
wykonawcze i kontrolne oraz liczbę członków zrzeszonych w poszczególnych 
jednostkach organizacyjnych. 

3. Rada Krajowej Sekcji co 12 miesięcy dokonuje aktualizacji danych zawartych  
w załączniku nr 1.  

§ 5 
 

1. Decyzję o przyjęciu do Krajowej Sekcji nowej jednostki organizacyjnej podejmuje 
Rada Krajowej Sekcji. 

2. Przyjęcie wymaga dostarczenie następujących dokumentów:  
 1) uchwały właściwej władzy stanowiącej o przystąpieniu do Krajowej Sekcji, 

2) informację o ilości członków zrzeszonych w jednostce organizacyjnej potwierdzoną 
przez Zarząd Regionu, 

 3) potwierdzenie Zarządu Regionu o zarejestrowaniu jednostki organizacyjnej,  
 o których mowa w § 4 ust 1, 

4) informację o władzach wykonawczych i kontrolnych jednostki organizacyjnej. 
3. W przypadku zamiaru wystąpienia jednostki organizacyjnej, o których mowa  

w § 4 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.    
 

§ 6 
 

1. Jednostki organizacyjne zrzeszone w Krajowej Sekcji mają prawo do: 
1)  wyboru delegatów na WZD Krajowej Sekcji zgodnie ze Statutem  
NSZZ Solidarność, ordynacją wyborczą oraz uchwałą o przyjętym kluczu wyborczym, 
2) otrzymywania informacji o działaniach podejmowanych przez Radę i Prezydium 
Krajowej Sekcji, 
3) uczestniczenia w działaniach podejmowanych przez Radę i Prezydium Krajowej 
Sekcji. 

2. Obowiązki jednostek organizacyjnych zrzeszonych w Krajowej Sekcji: 
1) realizowanie uchwał i decyzji władz stanowiących i wykonawczych Krajowej Sekcji, 
2) wspierania finansowego działalności Krajowej Sekcji zgodnie z podjętymi 
uchwałami, 

 3) informowania o zmianach organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych 
 zrzeszonych w Krajowej Sekcji, 
 4) aktualizowania danych zawartych w załączniku nr 1 do Regulaminu. 
 

§ 7 
 

1. Organizacje, o których mowa w § 4 ust.1, wspierają finansowo działalność Krajowej 
Sekcji w formie opłaty miesięcznej od członka Związku w wysokości uchwalonej 
przez WZD. 

2. Wobec komisji zakładowych i międzyzakładowych oraz rad sekcji regionalnych  
i międzyregionalnych, niepartycypujących, według określonych przez Walne Zebranie 
Delegatów Krajowej Sekcji zasad, w kosztach jej działania, mogą być zastosowane 
kolejno sankcje: 

a) upomnienie Prezydium; 
b) decyzja Rady o zaprzestaniu wysyłania materiałów informacyjnych. 
c) wykreślenie ze struktur SKOiW NSZZ „Solidarność” 

   
§ 8 

Władzami Krajowej Sekcji są: 
a) Walne Zebranie Delegatów, 
b) Rada Krajowej Sekcji 
c) Komisja Rewizyjna Krajowej Sekcji. 

  
  

§ 9 
1. Walne Zebranie Delegatów wybiera Przewodniczącego Rady Krajowej Sekcji, 

pozostałych członków Rady Krajowej Sekcji i Komisję Rewizyjną oraz delegatów  
na Kongres Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty. 

2. Liczba delegatów struktury będącej członkiem Sekcji Krajowej określana jest  
na podstawie liczby członków (tej struktury) płacących składki na rzecz Krajowej 
Sekcji w okresie kadencji. 

3. Walne Zebranie Delegatów przyjmuje program działania Sekcji. 
4. Walne Zebranie Delegatów odbywa się minimum raz w okresie kadencji 
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów może być zwołane: 

a) decyzją Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”; 
b) na pisemny wniosek 25% delegatów (w ciągu miesiąca od wpłynięcia 

wniosku); 
c) na wniosek Komisji Rewizyjnej (w ciągu miesiąca od wpłynięcia wniosku). 

  
§ 10 



 

 

Zadania Rady Sekcji: 
1) wybiera Prezydium Rady, 
2) uchwala budżet Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania 
3) reprezentuje interesy członków w sprawach branżowych wobec władz państwowych, 

w tym rządowych i samorządowych oraz wobec władz Związku; 
4) koordynuje działalność związkową, a w szczególności współpracuje z sekcjami 

regionalnymi (międzyregionalnymi) w zakresie realizacji zadań sekcji; 
5) występuje do Rady Sekretariatu Nauki i Oświaty lub Komisji Krajowej  

NSZZ  „Solidarność” o zgodę na przeprowadzenie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej 
i koordynuje jej przebieg; 

6) podejmuje interwencje zbiorowe i działania prawne; 
7) przyjmuje uchwały i stanowiska; 
8) powołuje zespoły problemowe i zleca im przygotowanie opinii w sprawach 

branżowych; 
9) prowadzi szkolenia związkowe oraz organizuje konferencje i seminaria; 
10) współpracuje z zagranicznymi, demokratycznymi organizacjami związkowymi. 
 

  
§ 11 

Rada Krajowej Sekcji przed podjęciem decyzji, w sprawach dotyczących działalności Sekcji,  
przekazuje jednostkom organizacyjnym należącym do Krajowej Sekcji  lub przedstawicielowi  
danej jednostki w Radzie Sekcji informacje o zagadnieniu, którego rozstrzygnięciem będzie 
się zajmować. W informacji wskazywana jest data i forma powiadomienia Rady Krajowej 
Sekcji o stanowisku jednostki organizacyjnej Związku w danej sprawie.  
 

 § 12 
1. Członkowie Rady Krajowej Sekcji są zobowiązani uczestniczyć w posiedzeniach Rady  

i pracach zespołów problemowych oraz przekazywać decyzje Rady jednostkom 
organizacyjnym  o których mowa w § 4 ust 1, 

2. W zebraniach Rady Sekcji mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, eksperci. 
 

§ 13 
Posiedzenia Rady Krajowej Sekcji odbywają się nie rzadziej niż 1 raz w kwartale. 
  

§ 14 
Prezydium jest organem Rady Krajowej Sekcji. 
Do zadań Prezydium należy:   

1) podejmowanie decyzji dotyczących bieżącego funkcjonowania Sekcji; 
2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Delegatów i Rady Krajowej Sekcji; 
3) koordynowanie pracy zespołów problemowych; 
4) współpraca z odpowiednimi biurami Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”; 
5) zwoływanie nadzwyczajne zebrań Rady Sekcji; 
6) prowadzenie współpracy zagranicznej; 
7) organizowanie polityki informacyjnej zgodnie z decyzjami Rady i w ramach 

posiadanych funduszy; 
8) podejmowanie bieżących decyzji w sprawach finansowych, 
9) przygotowanie projektów uchwał, stanowisk i apeli przed posiedzeniem Rady i 

przekazywanie ich wraz z porządkiem obrad członkom Rady z tygodniowym 
wyprzedzeniem drogą elektroniczną, 

10) ustalanie i podanie do wiadomości obowiązków członków Prezydium. 
  

§ 15 
1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Rady Sekcji i jej Prezydium w oparciu  

o przepisy Statutu NSZZ „Solidarność”, uchwałę Nr 2 XIX KZD w sprawie zasad 
funkcjonowania i zakresu kompetencji komisji rewizyjnych oraz o inne przepisy prawa 



 

 

wewnątrzzwiązkowego. 
2. Komisja Rewizyjna współpracuje z Krajową Komisją Rewizyjną NSZZ „Solidarność”  

na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa wewnątrzzwiązkowego, 
dotyczącego prac komisji rewizyjnych. 

§ 16 
. 
1. Środki finansowe przeznaczone na działalność Krajowej Sekcji pochodzą z: 

1) składki odprowadzanej przez jednostki organizacyjne, które przystąpiły do Krajowej 

Sekcji w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji 
zgodnie z uchwałą stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu; 

2) dotacji Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, 
3) darowizn na rzecz Krajowej Sekcji; 
4) innych źródeł. 

2. Środki finansowe przeznaczone są na działalność merytoryczną, organizacyjną, 
informacyjną oraz szkoleniową Krajowej Sekcji. 

 
§ 17 

1. Krajowa Sekcja wydaje poprzez Stowarzyszenie Instytut Promocji Nauczycieli 
„Solidarność” ogólnopolskie pismo „Przegląd Oświatowy” poświęcone problemom 
edukacji i działalności NSZZ „Solidarność”. 

2. Jednostki organizacyjne zrzeszone w Krajowej Sekcji są zobowiązane do współpracy  
z redakcją pisma w zakresie wymiany informacji, promocji oraz organizacji kolportażu. 

 
 § 18 

1. Uchwałę o rozwiązaniu Krajowej Sekcji może podjąć Walne Zebranie Delegatów Sekcji, 
przy czym za uchwałą musi głosować więcej niż 3/4 uprawnionych do głosowania. 

2. Wyrejestrowanie Krajowej Sekcji może nastąpić z niżej wymienionych przyczyn: 
a) sekcja przestanie zrzeszać odpowiednią liczbę członków określoną w § 10 ust. 5 pkt. 
2 Uchwały KK nr 17/08 zmienionej Uchwałą KK nr 18/09 i Uchwałą nr 20/10, 
b) nastąpił jej podział,  
c) z własnej inicjatywy.   

§ 19 
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Rady Krajowej Sekcji, a w przypadkach 
wątpliwych do właściwych władz statutowych Związku. 

 
§ 20 

Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Komisję Krajową zgodnie z § 17 uchwały KK nr 
17/08 z dnia 18 czerwca 2008 roku z późniejszymi zmianami  

 
Gdańsk, 21-22 maja 2010 roku  

 

  

Przewodniczący KSOiW        Przewodniczący WZD KSOiW 

NSZZ „Solidarność”       NSZZ „Solidarność” 

 

Ryszard Proksa      Teresa Misiuk 


