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Komi*ji Wyboreei Krajowoj sekcji l{au*i t*$zu -$olid*rngśś"
z dnia 18 listopada 2O13 roku
spmwie
ruybońru
delegatóu na Walne Zebranie l}elegatów
w
Kraiowai $€*cia lllauki !{s2e *&lidarnoóć" na *adenc}ę 2014 - 2o18

Na podstawie Statutu Nszz .Solidamość"' Ordynacji Wyborceej Nszz

-Solidamość"z dnia za czerwca 2013r' i pozostałych aktów prawnych
zawierających reguły wyborcee obowiąaujące w ?wiąeku oraa Uchwały Rady
Krajowej Sekcji Nauki NSzz .Solidamość'z dnia 2! września 2013r.
i Regulaminu KĘowej Sekcji Nauki Nszz ''Solidarność"ustala się następujące
zasady wyboru d*legabłv na ł{ęlne Zębranię De{eEatółv }#ajowej skcji Nauki
NSZZ ,,SolidarRość''(dalej - wzD KSN}:

1. Wybory delegatów organizacji zakładołrych na wi?D |(sff, egcdni* a uchwałą
KK nr zalzot3 oraz kalendarzem wyborczym odbywają 5ię w okresie
od 1 listopada 2O13r. do 31 manoa 2O14r.
2. tłlybory del*gatów na łtl?'g- l(S}1 ?rzęprołvadzan* przez Walne Łosrania
Delegatów Rąionalny€ń sekcji llauki" zgodnie z kalendarzem wyborczym
odbywają się rv terminie
od 1 lcwletnia do Bo hłtigtnia 2&1łr.
3. Wyborów delegatórł na wzD l(sN mogą dokonyrryać
organizacje
zakładowe (międzyzakładowe), których zakładołve zebrania członków lub
gcłrłłaĘrodgjmą dgrtrzEą płlffiIrięniu do
delegatóyy rr
Krajowej sekcji l{auki xsZZ. -Solidarność- {c ile nie przyjęĘ takiej
uchwaĘ w przeszłości}'
4. terminie wyborów de!*gatów na wzB KsN {dowcey równięŹ wyboru
delegatów w okręgach Ęczonych} należy powiadomić Komisję lYyborczą KSN
nie później, niż L4 dni przed ich przeprłłYadzęni€m.
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Wybory, o których mowa w punktach 1-2 Przeprowadzane są na Fodstawie:
Uchwały Rady Krajowej Sekcji lłauki Nszz -Salidamośf w sprawie określenia
proporcji liczby ęłonków Zwiąeku praypadającYch na jeden mandat delegata na
Walne Zebranie Delegatów KS|Y liaszZ .Solidarność' na kadendę ?:at4-2at8
z dnia 2L wrz;e*nia 2013r. {Załącznik nr 1}.
TERJ{rH zGŁ[s:eet*I"A delegatów na WZD l(SH
Wykaz imienny delegatów wybranych na kad*ncję 2014 - 2o18:
. na podstawie punktu 1 - należy przesłać do biura KSN do dnia 23 kwietnia
2014 roku.
r ltt podstałvie punktu 2 - należy przęsłaćdo błura KS${ najpoźniej do dnia
B maja 2O14. roku,
Do zgłoszenia oborłiązkowo należy zaĘczyć następujące dokurne*Ę:

r u*hwtł€ lakł*dawego tębrania Czb*kńr

{pelegatfir)
o przysĘrieniu do Krajowej Sekdi Nauki Nszz .Solidarność" lub kopię
uchwaĘ przyjętej w tej sprawie w poprzednim okresie; może to być
rołvnieŹ ucbłryałao kontynuacjł przynaleźno$ci do K5frl'

. kopĘ protokołu z
Krajowej Sekdi,

ustalenia wynikółv wyborów delegatów na WzD

.

kopię protokołu z ustalenia wyników wybońw delegatów regionalnej
sekcji na WZD Krajowej Sekcji {dctytxy tylko xybor&r, o którycń
movYa w punkrie 2',

ł ankieĘ informacyjną organizaĘi zwĘzkowej (zakładowej'
rniędzyzakładowej, oddziałołuej} Nszz'So|idarność'- członka KsN.

Wyniki wyborów wymagają zatwierdzenia przez Komisję Wyborczą KsN' Brak
bieżącej składki n ! rzee K51tl {iej wysokaśćokreśla Uchłłeh Finansowa WzD
KSN w Krakawie z dnia 14 maja 1995r. - tek*t łlv z*łącueniu} *powoduje utratę
miejsc mandatowych na WZD KSN.

TERlilItl zE3RłllIJl DtLfcAlów
Sprawozdawczo - wyborcze wzD KSN przewidziane jest x maju złt4 roku'
Informada o dokładnym terminie wzD KSN zostanie podana do wiadomości
w kolejnym komunikacie Xomisji Wyboreej.

Wzotl dokumentów wyborczycrr' opracowane przez Krajową Komisję
Wyborczą można otrzymać w Biurze KsN lub r.V Reg.iondnyćh *omisiaćń
Wyborczych. Ponadto są one umieszęone na strcnach intęrnetołłych: Końisjl
Krajowej oraz posuczególnych zareą$ów regianów f{szz

'$o|idarncść'

Przewodniczący KomĘi tłYyboreej
KraJowej Sekcji Nauki Nszz n Solidamość''

nda

Załączniki;
L. Załąenik nr 1 - uchwała Rady KĘawej *kcji Nauki Nszz .Solidarność',
w sprałłie okręśleniaproporcji liczby członków Zwłąz*v przypadająpych na

jeden mandat delegata na 1łYalne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki
NSzz -Salidarność'nakadencJę 2014 - 2t}18,
2. Załącznik nr ? - skład Komisji tYyborceej KsN,
3. Załącznik nr 3 - uchwała w sprałrie torminu zebrania sprawozdawczo

wyborczego,
4. wzary protokołów

wyboruy*,

wzór ankieĘ infomacyjnej organizacji zwiąFkowej {zakładowej,
m iędzyzakładowej, oddziałowej} ?{szz .Solidarność" - ęłonka KSa{,
6. uchwała ftnansgwa wz0 K$N łry Krakowię z dnia 14 maja 1995r.
5.

z późn. zmianami.

