


 

REGULAMIN 

 

KRAJOWEGO SEKRETARIATU 

 

RATOWNICTWA 

 

MEDYCZNEGO 

 

NSZZ ”SOLIDARNOŚĆ”-80 

 

 

ROZDZIAŁ I 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Krajowy Sekretariat Ratownictwa Medycznego NSZZ ”Solidarność”-80 zwany dalej 

KSRM działa w oparciu o  Rozdział VII § 37, 38 i 39 oraz § 53 Statutu NSZZ ”Solidarność”-80. 

 

§ 2 

KSRM NSZZ ”Solidarność”-80 zrzesza na zasadzie dobrowolnego porozumienia 

Organizacje Zakładowe i Międzyzakładowe, posiadające w swoim składzie czynnych 

ratowników medycznych. Może  zrzeszać też organizacje nie wchodzące w skład NSZZ 

”Solidarność-80” i ratowników medycznych nie zrzeszonych, zatrudnionych na umowach 

kontraktowych, - bez prawa głosu. 

 

§ 3 

Celem działania Krajowego Sekretariatu Ratownictwa Medycznego 

NSZZ ”Solidarność”-80 jest reprezentowanie interesów Organizacji Zakładowych 

i Międzyzakładowych w zakresie Ratownictwa Medycznego  zgodnie z § 37, 38, 39 i 53 Statutu 

wobec władz Związku, pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego, osób 

prawnych, fizycznych i innych organizacji oraz nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów 

dla rozszerzenia współpracy z krajowymi i zagranicznymi związkami zawodowymi, 

w uzgodnieniu z Komisją Krajową. 

 

§ 4 

Terenem działania KSRM jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

 Krajowy Sekretariat Ratownictwa Medycznego może prowadzić, za zgodą Komisji Krajowej 

wspólną działalność z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Forum Związków 

Zawodowych. 



 KSRM może prowadzić, za zgodą Komisji Krajowej wspólną działalność z regionalnymi 

jednostkami organizacyjnymi związków zawodowych. 

 

§ 5 

Siedzibą Krajowego Sekretariatu Ratownictwa Medycznego NSZZ ”Solidarność”-80 jest 

Warszawa. 

 

ROZDZIAŁ II 

 

KOMPETENCJE I ZAKRES DZIAŁANIA 

 

§ 6 

KSRM realizuje swoje cele poprzez: podejmowanie działań mających na celu ochronę 

interesów Ratowników Medycznych, restrukturyzowanych miejsc pracy jednostek Ratownictwa 

Medycznego, 

 podejmowanie działań w celu obrony pracowników zwalnianych lub zwolnionych z zakładów 

pracy, 

 negocjowanie, konsultowanie oraz podpisywanie z upoważnienia Komisji Krajowej NSZZ 

”Solidarność”-80 Układów Zbiorowych Pracy, po uprzedniej konsultacji z Organizacjami 

Zakładowymi i Międzyzakładowymi wchodzącymi w skład KSRM, 

konsultowanie, negocjowanie i podpisywanie systemów wynagradzania na szczeblu Krajowym 

po konsultacji z Organizacjami Zakładowymi i Międzyzakładowymi, wchodzącymi w skład 

KSRM, 

 opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących Ratownictwa Medycznego po konsultacji 

z Organizacjami Zakładowymi i Międzyzakładowymi, wchodzącymi w skład KSRM, 

 podejmowanie inicjatyw i działań na rzecz poprawy warunków pracy, w tym rozwijanie 

współpracy z organizacjami o podobnym profilu działania, 

 wpływ na kształtowanie polityki gospodarczej i społecznej w branży Ratownictwa Medycznego 

oraz ujawnianie występujących w niej nieprawidłowości celem ich usuwania, 

 współpracę za zgodą Komisji Krajowej z właściwymi jednostkami organizacjami Forum 

Związków Zawodowych oraz z zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi pracowników 

o podobnym profilu zawodowym, 

 w sytuacjach nadzwyczajnych KSRM w oparciu o Ustawę o Związkach Zawodowych i Ustawę 

o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, może proklamować akcje protestacyjne po uprzednim 

powiadomieniu Komisji Krajowej NSZZ ”Solidarność”-80. 

 

ROZDZIAŁ III 

 

WŁADZE ORAZ STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

 

§ 7 

Władzami KSRM są: 

Zebranie Delegatów Sekretariatu; Rada Sekretariatu - w okresie pomiędzy Zebraniami. 

 

§ 8 

Kompetencje Zebrania Delegatów Sekretariatu: 



 uchwalenie zmian Regulaminu; 

 uchwalanie ogólnego programu działania Sekretariatu; 

 wybór Komisji Rewizyjnej Sekretariatu; 

 wybór Przewodniczącego Sekretariatu oraz członków Rady; 

 wybór Przewodniczącego Sekretariatu jest jednoznaczny z jego wyborem na członka Rady 

Sekretariatu; 

 w przypadku rezygnacji Przewodniczącego Sekretariatu z pełnionej funkcji zachowuje on 

członkostwo Rady Sekretariatu; 

 przyjmowanie sprawozdań Sekretariatu oraz Komisji Rewizyjnej Sekretariatu, udzielanie 

absolutorium Radzie Sekretariatu; 

 Rozpatrywanie odwołań od decyzji Rady Sekretariatu. 

 

§ 9 

 Zebranie Delegatów zbiera się nie rzadziej niż raz w roku. Na wniosek Rady KSRM, Komisji 

rewizyjnej lub 1/5 uprawnionych delegatów, może zostać zwołane Nadzwyczajne  Zabranie 

Delegatów KSRM. 

Do ważności uchwał Zebrania niezbędna jest obecność co najmniej połowy liczby delegatów. 

Uchwały Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów. 

 Przy uchwałach o zmianie Regulaminu obowiązuje kwalifikowana większość 2/3 głosów. 

 

§ 10 

 Do zakresu działania Rady KSRM należy: 

 reprezentowanie wszystkich członków KSRM, 

 realizacja programu działania uchwalonego przez Zebranie Delegatów KSRM, 

 ochrona interesów branżowych w ramach uprawnień udzielonych przez Komisję Krajową 

NSZZ ”Solidarność”-80, 

 zawieranie układów zbiorowych w oparciu o upoważnienie Komisji Krajowej, 

 powoływanie zespołów problemowych i grup roboczych oraz ocena ich pracy, 

 powołanie doradców i ekspertów, 

 podejmowanie decyzji o strajku, 

 powołanie składu prezydium KSRM, 

 powoływanie komisji wyborczej i określenie liczby delegatów. 

 Strukturę oraz zakres kompetencji prezydium określa Rada KSRM. 

 W skład Rady Sekretariatu wchodzą: 

 Przewodniczący KSRM jako Przewodniczący Rady KSRM; 

 Osoby wybrane przez Zjazd. Głosuje się na listy cząstkowe. 

 Rada Sekretariatu w okresie pomiędzy Zebraniami Delegatów może przyjąć Uchwałą w skład 

Rady imiennie wskazanych przedstawicieli Organizacji Zakładowych i Międzyzakładowych.  

 Każda Organizacja Zakładowa i Międzyzakładowa deleguje jednego przedstawiciela do Rady 

KSRM. 

6. Rada spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego w wyniku zebrania . 

7.W szczególnych warunkach takie wybory mogą odbyć się drogą elektroniczną. 

8. Kadencja Rady trwa 4 lata. 



 

§ 11 

Uchwały Rady KSRM mają moc obowiązującą dla Komisji Zakładowych i Międzyzakładowych 

zrzeszonych w KSRM. 

 

§ 12 

Do zakresu Przewodniczącego Sekretariatu należy: 

 reprezentowanie Sekretariatu oraz Rady na zewnątrz; 

 kierowanie pracami Rady oraz jej prezydium; 

 wskazanie członków Prezydium; 

 koordynowanie działań pomiędzy wewnętrznymi jednostkami Sekretariatu. 

 

§ 13 

 Komisja Rewizyjna Sekretariatu kontroluje Radę Sekretariatu i jej Prezydium 

w zakresie działalności finansowej, zgodności działania z postanowieniami Statutu  

NSZZ ”Solidarność”-80, uchwałami władz związkowych oraz postanowieniami niniejszego 

Regulaminu. 

 Komisja Rewizyjna Sekretariatu ma prawo wnioskować do Rady Sekretariatu o wykreślenie 

z rejestru KSRM Komisji Zakładowej, która narusza regulamin. 

 Członek Komisji Rewizyjnej Sekretariatu nie może pełnić innych funkcji związkowych 

w KSRM. 

 Liczbę członków Komisji Rewizyjnej Sekretariatu ustala Zebranie Delegatów Sekretariatu. 

  

 

ROZDZIAŁ IV 

 

MAJĄTEK I FUNDUSZE 

 

§ 14 

 

Źródłem finansowania Krajowego Sekretariatu Ratownictwa Medycznego NSZZ 

”Solidarność”-80  są: 

 środki przekazywane przez Komisję Krajową NSZZ ”Solidarność”-80; 

 środki przekazywane przez Zarządy Regionów; 

 środki przekazywane przez Komisje Zakładowe i Międzyzakładowe; 

 dotacje. 

 

ROZDZIAŁ V 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 



 

§ 15 

 

Interpretacji niniejszego Regulaminu dokonuje Komisja Krajowa NSZZ ”Solidarność”-

80. 

 

§ 16 

 

Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia go przez Komisję Krajową  

NSZZ ”Solidarność”-80. 

 

§ 17 

 

Regulamin zatwierdzono Uchwałą Prezydium Komisji Krajowej NSZZ ”Solidarność”-80  

Nr  01/07/2020 z dnia 8 lipca 2020 roku. 

 

 


