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Uchwala nr Q//-Vd
Komisji Uczelnianej NSZZ,,Solid arno56"

U n iwersytetu Szczecifi skiego
z dnia 15.05.2018 r.

w sprawie przeprowadzenia wybor6w wladz statutowych Zwiqzku

na kadencjq 2OL8-2022

Podstawa orawna:
Statut NSZZ , ,Sol ida rnoi("

Ordynacja wyborcza NSZZ,,Sol idarno(i"

Wybory poza zebraniem (z urnq)

$ t .
Zgodnie z 5 52 Ordynacj i  wyborczej NSZZ , ,Sol idarno{i" ,  na podstawie zgody Regionalnej Komisj i

Wyborczej NSZZ,,Solida rnoii" Pomorza Zachodniego, uzyskanej w dniu 16 kwietnia 2OIB r., wybory:
- przewod niczqcego komisj i za kfadowej ( uczel nia nej),
- pozostafych czlonk6w komisji zakfadowej,
- zakladowej komisji rewizyjnej,
- delegata na walne zebranie delegat6w regionu i
- delegata do Krajowej Sekcji Nauki NSZZ ,,SolidarnoS(" ,
na kadencjq 20L8 - 2O22, zostana przeprowadzone poza walnym zakladowym zebraniem czlonk6w

Zwiqzku NSZZ ,,Solid arno36" Uniwersytetu Szczecif skiego - wybory poza zebraniem (z urnq).
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W celu zorganizowania wybor6w, Komisja Uczelniana NSZZ ,,Solida rno6€' Uniwersytetu Szczeci6skiego
powotuje zakladowq komisjq wyborczq w trzyosobowym sktadzie:

1.  Sebast ian Sahajdak

2.  Mar ian Gotqbiowski

3 .  Mar iusz  S i ko ra
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Zgodnie z 5 57 zadaniem komisji wyborczej jest:

1) poinformowanie cztonk6w danej jednostki  organizacyjnej Zwiqzku o przeprowadzanych wyborach,

zasadach wyborczych oraz kalendarium wyborczym w taki  spos6b, by informacja dotarta do wszystkich

cztonk6w.
2) zbieranie pisemnych zgloszef i  kandydat6w na poszczeg6lne funkcje we wladzy wykonawczej

ikontrolnej oraz pisemnych zgioszeri  wrazz ankietamiosobowymikandydat6w na delegat6w na walne

zebranie delegat6w regionu i  sekcj i ,  o i le czlonkowie Zwiqzku tak zadecydujE (55 52 i  53),  przez okres

nie kr6tszy jednak ni27 dni, l iczqc od dnia poinformowania cztonk6w Zwiqzku o wyborach,



3) sporzqdzenie l ist  kandydat6w na poszczeg6lne funkcje zwiqzkowe, umieszczenie tych l ist  na tabl icy

informacyjnej w siedzibie zwiqzku, na stronie WWW Komisj i  Uczelnianej oraz poinformowanie

za poSrednictwem poczty wewnqtrznej co najmniej  na trzy dni robocze przed terminem wybor6w.

W razie zastrzezed do kandydata lub kandydat6w komisja wyborcza niezwlocznie informuje o tych

zastrze2eniach wszystkich cztonk6w danej jednostki  organizacyjnej Zwiqzku,

4) sporzqdzenie kart  do glosowania zawierajqcych nazwiska wszystkich kandydat6w na poszczeg6lne

funkcje zwiqzkowe. Kolejno6i umieszczenia nazwisk kandydat6w na kartkach do gtosowania jest

alfa betyczna,

5) przygotowanie urny wyborczej,  kt6rq nalezy komisyjnie zaplombowai,

6) sporzEdzenie l isty os6b uprawnionych do gtosowania, czyl i  wszystkich czlonk6w danej jednostki

organizacyjnej i  wyznaczenie godzin i  miejsc lub miejsca wystawienia urny we wczeiniej  uzgodnionym

terminie wybor6w,
7) powolanie komisj i  skrutacyjnej w l iczbie nie mniejszej ni2 trzech czlonk6w. W sktad komisj i

skrutacyj nej mogq wchod zi6 czlo n kowie kom isj i wyborczej,

8) przeprowadzenie wybor6w, Przy wystawionej urnie musi byi przez caly czas co najmniej dw6ch

czlonk6w kom isj i skrutacyjnej.

Referendum
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Zgodnie z $ 53 Ordynacj i  wyborczej NSZZ,,Sol idarnoi i"  w przypadku braku mozl iwo5ci odbycia

zaktadowego zebrania cztonk6w lub delegat6w uchwatq o przystqpieniu do Krajowej Sekcj i  Nauki

NSZZ,,Sol idarnof i t 'podejmuje siq w drodze referendum poprzedzajqcego wyb6r delegata do sekcj i .

Wynik referendum, gdy udziaf w nim wziqla co najmniej  pofowa czlonk6w organizacj i  zaktadowej,

a wiqkszo6i z biorqcych udzial  w referendum wypowiedziata siq za przystqpieniem do sekcj i ,  upowa2nia

organizacjq zaktadowq do wyboru delegata.
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Zgodnie z $ 54 Ordynacj i  wyborczej NSZZ , ,Sol idarn0S6" Komisja Uczelniana NSZZ , ,Sol idarno6i"

Uniwersytetu Szczecir iskiego proponuje powolanie na kadencjq 2018 -2022:

- komisji zakladowej (uczelnianej) w skfadzie 6 os6b (w tym przewodniczqcYl,
- zakfadowej komisji rewizyjnej w sktadzie 3 os6b.

Liczbq cztonk6w komisj i  zaktadowej i  zaktadowej komisj i  rewizyjnej ustala siq w drodze g{osowania

(referendum) zgodnie z 55 33 i  38. Wynik gtosowania jest wa2ny, gdy w gfosowaniu wziqla udzial

co najmniej  polowa czlonk6w organizacj i  zaktadowej.  Wynik ustala siq zwyktq wiqkszoSciq gtos6w.
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Przeprowadzenie referend6w, o kt6rych mowa w $ 4i  5,  powierza siq zaktadowej komisj iwyborczej.
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Uchwala wchodzi z dniem podjqcia.
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Wynik glosowania nad uchwalq z dnid ftrt:)21t9 r.

w sprawie w sprawie przeprowadzenia wybor6w wladz statutowych Zwiqzku

na kadenc jq  2OL8-2022:

4.  Malgorzata Kacperska-Michniewicz (za) (wstrzymat/a siq od glosu) *

Sikor rzeciw) (wstrzymal/a siq od gtosu) *
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6. Marian Gotqbiowski6(prr". i*)  (wstrzymaf/a siq od gtosu) *
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7. Marek Biatkowski (za) (przeciw) (wstrzymal/a siq od gtosu) *

8. Miroslaw .t"atka 
@ 

(przeciw) (wstrzymaVa siq od glosu) *
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