
 

 

załącznik do Uchwały nr 18/2015 

Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki 

z dnia 11 grudnia 2015 roku 

 

 

 

REGULAMIN RADY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI 

ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO 

(tekst jednolity) 

 

§ 1 

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego (zwana dalej Radą) 

jest najwyższym organem ZNP w pionie szkolnictwa wyższego i nauki, w okresie między 

Krajowymi Konferencjami Szkolnictwa Wyższego i Nauki. 

 

§ 2 

Członkami Rady są, wybrani w trybie art. 79 ust. 3 pkt.  6 Statutu ZNP, przedstawiciele 

organizacji zakładowych wchodzących w skład krajowej organizacji ZNP w pionie szkolnictwa 

wyższego i nauki, Prezes Rady oraz członkowie Prezydium Rady nie będący przedstawicielami, 

a także przewodniczący krajowych sekcji związkowych działających przy Radzie.  

 

§ 3 

Kadencja Rady trwa  5 lata lat i rozpoczyna się w dniu pierwszego posiedzenia, zwołanego 

po wyborze przez Krajową Konferencję Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP Prezesa Rady 

i pozostałych członków Prezydium Rady, a kończy w dniu rozpoczęcia obrad Krajowej 

Konferencji sprawozdawczo-wyborczej.  

 

§ 4 

Rada zbiera się na swych posiedzeniach stosownie do potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku, 

w terminach ustalonych przez Prezydium Rady.  

 

§ 5 

Posiedzenia Rady zwołuje Prezydium Rady z własnej inicjatywy lub na żądanie co najmniej 1/3 

jej członków, w terminie 21 dni od zgłoszenia wniosku.  

 

 

 



§ 6 

W razie uchylenia się Prezydium od zwołania posiedzenia w terminie o którym mowa w §5, 

obrady Rady zwołuje Komisja Rewizyjna Szkolnictwa Wyższego i Nauki w terminie następnych 

21 dni.  

§ 7 

Posiedzeniom Rady przewodniczy Prezes Rady lub wskazany przez niego wiceprezes. 

W przypadku zwołania posiedzenia Rady na wniosek jej członków, Rada może wybrać 

przewodniczącego spośród członków Rady. 

  

§ 8 

Posiedzenia Rady są prawomocne, jeżeli uczestniczy w nich co najmniej 50% członków Rady. 

  

§ 9 

Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 50% jej 

składu, chyba, że Statut ZNP lub Regulamin Rady stanowią inaczej. 

  

§ 10 

Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba, że Statut ZNP lub Regulamin Rady 

stanowią inaczej. Głosowanie tajne, w innych przypadkach, przeprowadza się na wniosek 

co najmniej 1/5 liczby osób uprawnionych do głosu obecnych na posiedzeniu. 

  

§ 11 

Posiedzenia Rady są protokołowane, a protokół jest udostępniany jej członkom. 

  

§ 12 

W posiedzeniach Rady powinni uczestniczyć przedstawiciele Komisji Rewizyjnej Szkolnictwa 

Wyższego i Nauki.  

 

§ 13 

Do kompetencji Rady należy w szczególności:  

1) reprezentowanie interesów pracowników szkół wyższych i instytucji naukowych wobec 

władz, organów administracji rządowej i samorządowej, 

2) określanie struktury krajowej organizacji, podejmowanie uchwał o powołaniu lub 

rozwiązaniu zakładowych organizacji na zasadach określonych w regulaminie uchwalonym 

przez Radę Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, 

3) realizowanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów, Zarządu Głównego, Krajowej 

Konferencji Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, 

4) wypracowywanie stanowiska ZNP w sprawach szkolnictwa wyższego i nauki, 

5) przyjmowanie większością co najmniej 2/3 oddanych głosów propozycji zmian w rozdziale 

VII, Statutu ZNP dotyczącym szkolnictwa wyższego i nauki,  



6) uchwalanie na wniosek Prezydium planów pracy i planów finansowo-gospodarczych,  

7) zatwierdzanie sprawozdań finansowych Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, 

po wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej Szkolnictwa Wyższego i Nauki,  

8) ustalanie zasad podziału wpływów ze składki członkowskiej w pionie szkolnictwa wyższego 

i nauki,  

9) koordynowanie działań rad zakładowych,  

10) udzielanie pomocy radom zakładowym w realizacji zadań statutowych, 

11) informowanie rad zakładowych o uchwałach i decyzjach Krajowego Zjazdu Delegatów, 

Zarządu Głównego, Krajowej Konferencji Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP oraz Rady 

Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP,  

12) powoływanie sekcji, komisji i zespołów oraz uchwalanie ich regulaminów, 

13) wyrażanie zgody na przystąpienie krajowej organizacji pionu szkolnictwa wyższego i nauki 

ZNP do międzynarodowych organizacji zawodowych zrzeszających pracowników szkół 

wyższych i instytucji naukowych, 

14) upoważnianie Prezydium Rady do zawierania i wypowiadania ponadzakładowych układów 

zbiorowych pracy i innych umów na szczeblu krajowym,  

15) zwoływanie Krajowej Konferencji Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, 

16) uchwalanie na wniosek Prezydium Rady instrukcji wyborczej dotyczącej wyboru delegatów 

na Krajową Konferencję Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP. 

  

§ 14 

Rada może upoważnić Prezydium Rady do podejmowania decyzji w niektórych sprawach 

należących do jej kompetencji. 

  

§ 15 

Projekt uchwały o powołaniu lub rozwiązaniu organizacji zakładowej przygotowuje wyłącznie 

Prezydium Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek rady zakładowej lub komitetu 

założycielskiego tej organizacji. 

  

§ 16 

Projekt uchwały o powołaniu komitetu założycielskiego organizacji zakładowej ZNP powinien 

zawierać uzasadnienie oraz wykaz co najmniej trzech osób będących pracownikami instytucji, 

w której ma powstać organizacja, deklarujących chęć utworzenia komitetu założycielskiego tej 

organizacji. 

 

§ 17 

Projekt uchwały o powołaniu organizacji powinien zawierać uzasadnienie oraz wykaz 

co najmniej dziesięciu osób, będących pracownikami instytucji, w której ma powstać 

organizacja, deklarujących chęć wstąpienia do ZNP. 

 



§ 18 

Podjęcie uchwały przez Radę Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP o powołaniu organizacji 

oznacza, że osoby deklarujące chęć wstąpienia do ZNP podpisane pod wnioskiem zostają 

przyjęte do Związku Nauczycielstwa Polskiego. Imienny wykaz osób stanowi załącznik do danej 

uchwały. 

§  19 

Projekt uchwały o rozwiązaniu organizacji zakładowej przedstawiony przez Prezydium Rady 

musi zawierać dokładne dane dotyczące przyczyn konieczności podjęcia takiej decyzji oraz 

propozycje rozwiązania problemu przynależności do ZNP osób deklarujących pozostanie 

w ZNP.  

 

§  20 

Uchwała taka wraz z uzasadnieniem winna być podana do wiadomości członkom Rady 

co najmniej 30 dni przed posiedzeniem Rady, na którym będzie omawiana. 

  

§  21 

Głosowanie nad projektem uchwały o rozwiązaniu organizacji zakładowej nie może odbywać się 

na tym samym posiedzeniu Rady, na którym jest ona omawiana. 

  

§  22 

Jeżeli przyczyną powodującą konieczność podjęcia przez Radę uchwały o rozwiązaniu 

organizacji jest zmniejszenie liczby członków organizacji zakładowej poniżej ilości określonej 

w ustawie o związkach zawodowych lub podjęta prawomocnie przez te organizację uchwała 

o samorozwiązaniu to zapisy § 20 i  21 nie obowiązują. 

  

§  23 

Głosowanie nad projektem uchwały o rozwiązaniu organizacji zakładowej odbywa się 

w głosowaniu tajnym kwalifikowaną większością 2/3 statutowego składu Rady. W przypadkach 

określonych w § 22 uchwała podejmowana jest zwykłą większością głosów.  

 

§ 24 

Uchwała o rozwiązaniu organizacji zakładowej wchodzi w życie począwszy od pierwszego dnia 

miesiąca następującego po jej podjęciu. 

§ 25 

Organizacja, która została rozwiązana decyzją Rady ma prawo odwołać się od tej decyzji 

do Krajowej Konferencji Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP.  

 



 


