
 

 
Uchwała nr 8/2022 

Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 

w sprawie określenia proporcji liczby członków Związku przypadających na jeden mandat 
delegata na Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 

na kadencję 2023-2028 
Częstochowa, 23 września 2022 r. 

 
 

Na podstawie postanowień § 81 Ordynacji wyborczej NSZZ „Solidarność” Rada Krajowej Sekcji 
Nauki NSZZ „Solidarność” ustala na kadencję 2023-2028 następującą proporcję określającą 
liczbę delegatów na Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 
(dalej WZD KSN): 

 
§ 1 

Niniejszą uchwałę stosuje się tylko w organizacji związkowych, których 
zakładowe/międzyzakładowe zebrania członków lub delegatów podjęły uchwałę  
o przystąpieniu do Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”. 
 

§ 2 
Minimalny okręg wyborczy liczy 40 członków Związku. 
 

§ 3 
1. Wybory delegatów odbywają się według następującego klucza wyborczego: 

od 40 do 79 członków – 1 delegat 
od 80 do 159 członków – 2 delegatów 
od 160 do 239 członków – 3 delegatów 
oraz dalej 1 delegat na każde rozpoczęte 80 członków. 

2. Okręgami uprawnionymi do wyboru delegatów na WZD KSN są: 
a) regionalne sekcje nauki, 
b) podstawowe jednostki organizacyjne Związku należące bezpośrednio do Krajowej 

Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”, spełniające wymogi okręgu minimalnego, 
c) okręgi łączone, o których mowa w § 4. 

 
§ 4 

1. W przypadku niespełnienia przez organizacje zakładowe/międzyzakładowe wymogu 
określonego w § 2 niniejszej uchwały - wybory delegatów odbywają się w okręgach łączonych. 
2. Łączenie okręgów wyborczych następuje w drodze dobrowolnego porozumienia między 
organizacjami zakładowymi/międzyzakładowymi, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2a) niniejszej 
uchwały. 



3. Porozumienie, o którym mowa w ust. 2 powinno być zgłoszone pisemnie do Komisji 
Wyborczej KSN oraz drogą elektroniczną w postaci skanu dokumentu na adres 
ksn@solidarnosc.org.pl w terminie do dnia 15 lutego 2023 r. (liczy się data wpływu do Komisji 
Wyborczej KSN) celem zatwierdzenia. 
4. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, Komisja Wyborcza KSN utworzy okręgi 
wyborcze łączone z pozostałych organizacji zakładowych, które dokonały wyboru elektorów. 
 

§ 5 
W okręgach łączonych wybory delegatów przeprowadza się dwustopniowo: 

1) wybory elektorów (na zakładowym/międzyzakładowym zebraniu członków), w liczbie 
jeden elektor na każdą rozpoczętą dziesiątkę członków organizacji 
zakładowej/międzyzakładowej (do 10 członków – 1 elektor, od 11 do 20 członków – 2 
elektorów, od 21 do 30 członków – 3 elektorów, itd.) 

2) wybory delegatów na WZD KSN (na zebraniu elektorów w okręgu łączonym) w myśl 
postanowień § 3 niniejszej uchwały. 

 
§ 6 

Podstawowym jednostkom organizacyjnym Związku, którym zgodnie z ich liczebnością 
przysługuje wybór delegatów w trybie określonym w § 3 (czyli stanowią okręg naturalny), nie 
przysługuje prawo wyboru delegatów na WZD KSN w okręgu łączonym. 
 

§ 7 
Wykonanie uchwały powierza się Komisji Wyborczej Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”. 
 

§ 8 
Traci moc Uchwała nr 38 Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” z dnia 21 października 
2017 roku. 
 

§ 9 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2022 roku. 
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