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Warszawa, dnia 7 maja 2014 r.

Komunikat nr 2
Krajowa Sekcja Nauki uprzejmie informuje i przypomina, że Walne Zebranie Delegatów KSN
NSZZ „Solidarność” odbędzie się w Sękocinie Starym w dniach 23-25 maja 2014 r. Harmonogram
WZD przewiduje rozpoczęcie obrad w dniu 23 maja o godz. 10.00. Rejestracja czynna od 8.30.
Śniadanie w piątek 23 maja od 8.00 do 10.00.
Noclegi i wyżywienie oraz miejsce obrad zarezerwowane zostały w Hotelu Groman,
al. Krakowska 76 (plan dojazdu na stronie: http://www.groman.pl/dojazd.php).
Koszty pobytu i uczestnictwa wynoszą:
Koszt jednego noclegu – 65 zł,
Koszty wyżywienia:
- śniadanie 20 zł,
- obiad 35 zł,
- kolacja 20 zł.
KSN zapewnia dofinansowanie uroczystej kolacji w kwocie 30 zł, tj do kwoty 50 zł.
Śniadanie 25.05 (niedziela) może być również w wersji prowiantu na drogę.
Opłata wpisowa: 120 zł.
W załączeniu przesyłamy Kartę Zgłoszenia, uwzględniającą również wpisowe..
Prosimy o dokonanie rezerwacji poprzez zaznaczenie na Karcie Zgłoszenia noclegów oraz
posiłków w poszczególnych dniach WZD.
Wypełnione Karty należy odesłać do Biura KSN najpóźniej do 15 maja b.r.
Prosimy również o dokonanie wpłat za: wpisowe, noclegi i posiłki najpóźniej do dnia 15
maja b.r. na następujące konto bankowe:
Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność”
00-631 Warszawa, ul. Waryńskiego 12
PKO BP VI O/Warszawa
nr rachunku: 92 1020 1068 0000 1102 0000 2733
Na przelewie prosimy zamieścić nazwę Komisji Zakładowej oraz adnotację czego wpłata
dotyczy (wpisowe, noclegi, wyżywienie), a także podać liczbę i nazwiska delegatów.
Przypominamy, że na miejscu Zjazdu nie będzie możliwości dokonywania żadnych wpłat ani też
regulować zaległych składek.
Ewentualne zmiany danych podanych na karcie zgłoszenia muszą zostać zgłoszone drogą
elektroniczną do Biura KSN nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zjazdu. Nie będzie żadnych
zwrotów pieniędzy za zmiany zgłoszone później niż 7 dni przed rozpoczęciem zjazdu (konieczna
zapłata za wszystkie posiłki i noclegi w hotelu).
Każdy delegat zobowiązany jest do okazania w Rejestracji WZD potwierdzenia dokonanej wpłaty
na konto KSN (lub wcześniejszego przesłania potwierdzenia do Biura KSN).

Przypominamy Komisjom Zakładowym o uregulowaniu składek.
Przypominamy również Komisjom o konieczności przysyłania kopii kompletu dokumentów
wyborczych (patrz strona KSN) do Biura KSN. Regiony bardzo wolno przekazują dokumenty i może
nie być czasu na weryfikację i uzupełnienie danych. Informacja o wyborze delegatów bez
odpowiednich dokumentów nie jest podstawą do weryfikacji dla Komisji Wyborczej.
Marek Sawicki
Sekretarz Rady KSN

