
 

 

załącznik do Uchwały nr 14/2011 

Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP 

z dnia 2 grudnia 2011 roku 

 

 

Zasady współpracy wewnątrzzwiązkowej 

w pionie szkolnictwa wyższego i nauki ZNP 

 

§1 

Bieżący nadzór nad działalnością zakładowych organizacji związkowych zrzeszonych w 

pionie szkolnictwa wyższego i nauki ZNP sprawuje, zgodnie z art. 70 ust. 1 pkt. 5 Statutu 

ZNP, Prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP. 

 

§2 

1. Prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP jako organ nadzoru 

bezpośredniego posiada następujące kompetencje: 

1) ma prawo kontrolować treść i tryb podjęcia uchwał przyjmowanych przez władze 

organizacji zakładowych (konferencje delegatów lub zebrania sprawozdawczo-

wyborcze członków) oraz przez organy wykonawcze tych władz – rady zakładowe 

(rady uczelniane i zarządy uczelniane) i prezydia tych rad/zarządów. 

2) może uchylić uchwałę władz lub organu wykonawczego władzy zakładowej 

organizacji związkowej niezgodną z obowiązującym prawem, a w szczególności ze 

Statutem ZNP lub uchwałami Krajowej Konferencji Szkolnictwa Wyższego i Nauki, 

Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, jej Prezydium lub godzącą w interes ZNP. 

2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 zainteresowanym członkom władz lub 

organów wykonawczych władz organizacji zakładowych ZNP przysługuje w ciągu 30 

dni odwołanie do Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP. 

 

§3 

Prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP ma prawo do informacji o działalności 

zakładowej organizacji związkowej, a delegowani członkowie Prezydium mają prawo 

uczestnictwa w posiedzeniach władz i organów wykonawczych władz nadzorowanych 

organizacji. 

 

§4 

1. Prezes organizacji zakładowej zobowiązany jest przedłożyć Prezydium RSzWiN ZNP: 



1) roczne sprawozdanie finansowe, 

2) uchwały konferencji delegatów lub zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków 

dotyczące wybranych władz organizacji zakładowej wymienionych w art. 70a ust. 3, 

punkty od 3 do 7, 

3) informację w sprawie rejestracji organizacji w KRS, 

4) uchwały w sprawie wykluczenia członka z ZNP, podjęte na postawie art. 14 ust. 2 

Statutu ZNP, 

5) coroczną ankietę statystyczną wg wzoru zatwierdzonego przez Prezydium Rady. 

2. Uchwały wymienione w pkt. 2 i 4 ust. 1 przesyła się drogą mailową, nie później niż 7 

dni od dnia ich podjęcia, a ponadto w formie pisemnej w ciągu 14 dni. 

3. Roczne sprawozdanie finansowe przesyłane jest w ciągu 14 dni od jego przyjęcia. 

 

§5 

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie realizacji postanowień Statutu 

ZNP lub uchwał organów wymienionych w §2 ust. 1 pkt. 2 Prezydium Rady Szkolnictwa 

Wyższego i Nauki ZNP zobowiązuje władzę lub organ wykonawczy władzy organizacji 

zakładowej do ich usunięcia w ciągu 30 dni. 

2. Niepodjęcie działań, o których mowa w ust. 1 upoważnia Prezydium Rady do podjęcia 

działań w celu uruchomienia procedur wymienionych w art. 14 lub art. 36 Statutu ZNP. 

 

 

 

 


