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Komunikat

Szanowne Kole2anki i  Koledzy.

W okresie od listopada 2013 r. do marca 2Ot4 r. odbqdq siq w Naszym Zwiqzku
wybory na kadencj q 2Ot4-2018.

w pierwszym etapie wybierzemy w Kolach i okrqgach wyborczych:
przewodniczqcych K6f oraz delegat6w na walne Zebranie Delegat6w.

walne Zebranie Delegat6w wybierze przewodniczqcego Komisji
M iqdzyza kladowej, czlon k6w Ko m isji M iqdzyza kfadowej, Kom isjq Rewizyj nq,
delegat6w na Walne Zebranie Delegat6w Regionu Dolno5lqskiego oraz na
waf ne Zebranie Delegat6w Krajowej sekcji Nauki Nszz,,solidarn oili, '.

Apelujemy i zachqcamy czlonk6w Naszej organizacji o wfqczenie siq do
dziala I no6ci zwiqzkowej. szczeg6l n ie dotyczy to mlodszych pra cown ik6w
Uczeln i .

Przedstawiciele Zwiqzku uczestniczq w dzialalno6ci organ6w Uczelni- m.in.
Senatu i Komisji Senackich. Bierzemy udzial w pracach regionalnych i krajowych
struktur NSZZ ,,solidarn oi(" , kt6re majq wpfyw na ustawodawstwo, dotyczqce
szk6f wy2szych. Na o96l skutecznie negocjujemy z pracodawcE sprawy pfacowe
i dotyczqce funduszu Swiadczef socjalnych. Zwiqzek interweniuje r6wnie2 w
indywidualnych sprawach pracownik6w.

Kom isja M iqdzyza kladowa

NSZZ,,Solida rno6i" Uniwersytetu
Medycznego we Wroctawiu
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Uchwala

Kom isji M iqdzyza kla dowej Nszz,,so I ida rnodi" u n iwe rsytetu Medycznego
z dnia t0 paidziernika 20!3 r.

Nawiqzujqc do uchwaly z 6 wrzednia 2ot3 r. Komisja Miqdzyzaktadowa
postanawia:

1". Przeprowadzic wybory wladz zwiqzkowych poprzez walne Zebranie
Delegat6w, przy czym na 4 cztonk6w Zwiqzku przypada jedno miejsce
mandatowe dla delegata na WZD.

2. scedowa6 na Komisiq wyborczq nastqpuiqce obowiqzki:
- ustalenie kalendarza wyborczego,
- prowadze n ie spraw o rga n izacyj no-progra mowych,
- wyznaczenie okrqg6w wyborczych,
- przeprowadzenie wyboru delegat6w na wZD w okrqgach wyborczych,
- informowanie o zgfoszonych kandydatach do wfadz zwiqzku,
- powiadomienie regionalnej komisji wyborczej o terminie wyborczego
Zebrania Delegat6w nie p6lnie j  ni2 14 dni przed zebraniem,
- nadz6r nad wydawaniem mandat6w delegatom,
- zto2enie Zebraniu Delegat6w sprawozdania z wykonanych czynno6ci,
- przeprowadzenie wyborczego Zebrania Delegat6w.

Praro&iczqcy Kombji Mi,$zyzdHor{
NSZ "Solidamo6d'

Unbqrltgflr F€dycmego we Wroctl|ut 
*=tu*'l-4
tllln2lBoguslaw Fuglewicz
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UCHWAI.A

Komisji Miqdzyzaktadowej NSZZ,,solidarnosi,, u niwersytetu
Medycznego we Wroclawiu

z dnia 6 wrzeinia 2OL3 r.

powotuje Komisiq wyborczq, cerem przeprowadzenia
wybor6w w naszej organ izacji zwiqzkowej na kadenciq 2oL4_
2018 w sktadzie:

Matgorzata okoriczyk - przewodniczqca Komisji

Matgorzata Mirynowska - czlonek Komisji

Stefan Kwiatkowski - cztonek Komisji.

Przewod n iczqcy Kom isji
M iE9zyza ktadowej
-Ty{e-'r'z-,

Bogustaw Fugfewicz


