
KOMUNIKAT
Komisji Wyborczej Krajowej Sekcii Nauki NSZZ .,Solidarność"

z dnia t8.01.2O18 roku
w sprawie wyborów delegatów na Walne Zebranie Delegatów

Krajowej Sekcji Nauki NSZZ,,§olidarność" na kadencję 2O18- 20.22

Na podstawie Statutu NSZZ,,Solidarność", Ordynacji Wyborczej NSZZ ,,SolidarnośĆ"
z dnia 20 czerwca 2at7r. i pozostałych aktów prawnych zawierających reguły wyborcze
obowiązujące w Związku oraz UchwaĘ Rady KĘowej Sekcji Nauki NSZZ,,Solidarność"
z dnia 2t października ZCIt7r. i Regulaminu Krfiowej Sekcji Nauki NSZZ,,Solidarność"
ustala się następujące zasady wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów
Krajowej Sekcji Nauki NSZZ,,Solidarność" (dalej - WZD KSN):

1. Wybory delegatów organizacji zakładowych lub międzyzakładowych na WZD KSN,
zgodnie z uchwałą KK nr LB|L7 oraz kalendarzem wyborczym odbywają się
w okresie od 1 listopada 2a!7t. do 31 marca 2O18r.

2. Wybory delegatów na WZD KSN przeprowadzane przez Walne Zebrania
Delegatów Regionalnych §ekcji Nauki, zgodnie z kalendazem wyborczym
odbywają się w terminie od 1 kwietnia do 3O kwietnia 2O18r.

3. Wyborów delegatów na WZD KSN mogą dokonywać tylko organizacje zakładowe
(międzyzakładowe), których zakładowe zebrania członków lub delegatów podejmą
uchwałę o prrystąrieniu do Krajowej Sekcji Nauki HSZZ -§olidarność" lub
uchwałę o konĘnuacji przynależnoŚci do Krajowej Sekcji Nauki NsZz
,,Solidarność".

4. O terminie wyborów delegatów na WZD KSN (dotyczy również wyboru delegatów
w okręgach łączonych) należy powiadomić Komisję Wyborczą KSN nie później, niż
14 dni przed ich pzeprowadzeniem,

Wybory, o których mowa w punktach 1-2 przeprowadzane są na podstawie:
Uchwały nr 38 Rady Krajowej Sekcji Nauki N§ZZ ,,Solidarność" w sprawie określenia
proporcji liczby członków Związku przypadających na Jeden mandat delegata na Walne
Zebranie Delegatów KSN NSZZ ,,Solidarność" na kadencję 2al8-2az2 z dnia
2L października 2aL7r. (Załącznik nr 1).

TERMIN ZGŁASZANIA delegatów na WZD KSN
Wykaz imienny delegatów wybranych na kadencję 2018 - 2Oż2:. na podstawie punktu 1 - należy przesłaĆ do biura KSN dq,dnia 18 kwietnia 2018

roku,
. na podstawie punktu 2 - nalezy przesłać do biura ksN najpóźniej do dnia

10 maja 2018 roku.
Do zgłoszenia obowiązkowo należy załączyć następujące dokumenty:. uchwałę zakładowego zebrania członków (Delegatów)

o Przystąpieniu do Krajowej Sekcji Nauki NSZZ ,,Solidarność" lub uchwałę o
kontynuacji przynależności do KSN,. kopiQ protokołu z ustalenia wyników wyborów delegatów na wzD krajowej
Sekcji Nauki,

. kopię protokołu z ustalenia wyników wyborów delegatów regionalnej sekcji na
WZD Krajowej Sekcji Nauki (dotyczy tylko wyborów, o któryth mowa
w punkcie 2),



o ankietę informacyjną organizacji związkowej (zakładowej, międzyzakładowej,
oddziałowej) NSZZ,,Solidarność" - członka KSN.

Wyniki wyborów wymagają zatwierdzenia przez Komisję Wyborczą KSN. Brak biezącej
składki na rzecz KSN fiej wysokość określa Uchwała Finansowa WZD KSN w Krakowie
z dnia 14 maja 1995r. - tekst w załączeniu) spowoduje utratę miejsc mandatowych na
wzD KsN.

TERMXN ZEBRANIA DELEGATÓW
Sprawozdawczo - wyborcze WZD KSN odbędzie się w dniach 18-20 maja 201Br.
Informacja o miejscu WZD KSN zostanie podana w terminie póŹniejszym.

Wzory dokumentów wyborcrych, opracowane przez Krajową Komisję Wyborczą
można otrzymać w Biurze KSN lub w Regionalnych Komisjach Wyborczych. Ponadto są
one dostępne na stronach internetowych

. Komisji Krajowej: www. so l i d a rnosc. org, pl

. Krajowej Sekcji Nauki: www.solidarnosc.org,pl/ksn
Uwaga: na stronie Komisji Krajowej umieszczona jest m.in. ,,Informacja Krajowej
Komisji Wyborczej NSZZ ,,Solidarność" na kadencję 2OLB-2O22", w której omówiono
sprawy organizacyjne związane z wyborami w naszym Zwiąku.

Przewodnicząca Komisji Wyborczej
Krajowej Sekcji Nauki NSZZ,,Solidarność"

Aniela Białowolska -Tejch ma n

Załącznikil
o Zał. nr 1 - uchwała Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ ,,Solidarność"

w sprawie okreŚlenia proporcji liczby członków Związku przypadających na jeden
mandat delegata na Walne Zebranie Delegatów KĘowej Sekcji Nauki NSZZ
,,Solidarność" na kadencję 2018 - 2aZ2,

o Zał. nr 2 - skład Komisji Wyborczej KSN na kadencję 2018 - 2a22,o 7ał. nr 3 - uchwała w sprawie terminu zebrania sprawozdawczo - wyborczego,o Zał. nr 4 * uchwała ws. terminu wyboru delegatów na WZD KSN,o Zał, nr 5 - wzór ankieĘ informacyjnej organizacji związkowej (zakładowej,
międzyzakładowej, oddziałowej) NszZ,,Solidarność' * członka KSN,o Wzory protokołów wyborczych,

o druk uchwaĘ o przystąlieniu/kontynuacji przyna|eżności do KĘowej Sekcji
Nauki NSZZ,,Solldarność".

o uchwała finansowa WZD KSN w Krakowie z dnia 14 maja 1995r. z późniejszymi
zmianami.


