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Protok6l.
z zebrania zaloiycieli

Woln ego Zwiqzku Zawo dowego

,,SolidarnoS6 - OSwiata" w Bydg oszcry
odbytego w Bydgoszcry w dniu 7 mrja 2004 r.

Zebrante zalofrcieli Wolnego Zwlq?karZawodowego ,,SolidarnoSi - OSwiata" odbywalo siq
w auli Zespolu Szk6l Nr 13 ,,Copernicanum" w Bydgoszczy. Lista obecnoSci w zalqczeniu.

T,ebranre otworzyl p. Slawomir Wittkowicziwezlltalzalo?ycieli Wolnego Zryryfctr
Zawodowego ,,Solidarno56 - OSwiata" w Bydgoszczy do zglaszania kandydatur na
prowadz4cego zebranie. Zebram zaproponowali kandydaturE p. S. Wittkowicza jako
prowadz4cego zebranie.

W glosowaniujawnym kandydat zostal wybrany jednoglodnie i objql przewodniczenie
obradom zebrania zaloirycieli Wolnego Zwrqzklt Zawodowego ,,SolidarnoS6 - OSwiata" w
Bydgoszczy.

Przewodniczqcy zebratiazaproponowal przyjqcie nastEpujecego porz4dku obrad:

1. wyb6r komisji skrutacyjnej i protokolanta
2. podjqcie decyzji o utworzeniu Wolnego ZwrqzkuZawodowego ,,SolidamoSd -

Odwiata" w Bydgoszczy
3. przyjEciestatutu Wolnego ZviqzkuZawodowego ,,SolidarnoSd - O5wiata" w

Bydgoszczy
4. podpisanie Statutu Wolnego ZwraEku Zawodowego ,,SolidarnoSd - OSwiata" w

Bydgoszczy
5. wyb6r Komitetu Zaloffcielskiego Wolnego Zvnqzku Zawodowego ,,Solidarno5i -

O$wiata" w Bydgoszczy
6. wskazanie os6b podlegaj4cych szczeg6\nej ochronie prawnej I

7. podjgcie decyzjio przyst4pieniu do Forum Zwtryk6w Zawodowych w Bydgoszczy
8. wyb6r przedstawiciela do Zarzqdt Gl6wnego Forum Zwrqzk6w Zawodowych w

Bydgoszczy
9. sprawy biez4ce

Zgromadzewnie wnieSli sprzeciwu i jednoglo6nie przyjgli porzqdek obrad.

Ad 1. ,1,
;r

Przewodni czqcy wezrval do zglaszania kandydatur do komisji skrutacyjnej. Jako kandydat6w
zgloszono:

1. p;:JgnuszaPruskiego
2. p,iBeatE Jarz4bskq

" 3. p.rKatarzyneWarmijak
,1

Zgloszeni wyrazili zgodE na kandydowanie
kandydaturami. Kandydaci zostali wybrani

. Przewodniczqcy
jednogloSnie.
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cztonklw - zatozy)irri worrrgo zrh:[:t#o1o3ii[!!']r",,0'rnoi6 - oiwiata- w Bydgoszczy
odbytegow Bydgoszczyw dniu 7 maja 2004 r.

Przewodniczq)y zebrania stwierdzil,2e czlonkami komisji skrutacyjnej zostali wybrani:
l. p. Janusz Pruski
2. p. Beata Jarz4bska
3. p. Katarzyna Warmijak

Na protokolanta zebrani wybrali jednogloSnie p. Barbarg Belick4.

^d;.
Przewodniczqcy zebrarua przedstawil zasady dzialanranowego branzowego zwigku
zawodowego pracownik6w o6wiaty - o zasiEgu og6lnokrajowym - pod nazw4Wolny
ZwtqzekZawodowy ,,SolidarnoSd - O6wiata" z siedzib4w Bydgoszcry.

Zebrantzaakceptowalipodstawowezasadydzialamanowegoz\nq?fuzawodowegoi
postanowili utworzyi Wolny ZvnqzekZawodowy,,SolidarnoSd - O6wiata" z siedzib4w
Bydgoszczy

Przewodnic zqcy zebr ama zarzqdzil przeprowadzenie j awnego glo sowania nad proj ektem
uchwaly o utworzeniu Wolnego ZvnqzkuZawodowego ,,SolidarnoS6 - OSwiata" z siedzib4w
Bydgoszczy.

Wyniki j awnego glosowania:
. h-glos6wza
o .Q.. glos6w przeciw
. .Q.. glos6w wsbzynuiqcych , '

Przewodniczqcy zebrarna stwierdzil,i?zebrantprawidlowo podjEli Uchwalp Nr I i utworzyli
Wolny Zvnryek Zawodowy ,,SolidamoSi - OSwiata' z siednbqw Bydgoszczy.

Ad 3,4 i 5.

Pmewodni czqcy zebrauazaponnlzebranych z tekstem projektu Statutu WolnegoZwi4zku
Zawodowego ,,Solidarno66 - O5wiata" w Bydgoszczy. Zebratn nie wnieSli Zadnych uwag.

Przewodniczqcy zebraniawezwal czlonk6w -zalo\cieli do podpisania Statutu Wolnego
ZwtrykrZawodowego,,SolidamoSi - OSwiatd'wBydgoszczy. Czlonkowie -zaloiryciele
podpisali statut.

Przewodni c4cy zebrania zaproponowal dokonanie wyboru Komitetu Zatoficielskiego
Wolnego ZwrqzhZawodowego ,,Solidarno6i - OSwiata" w Bydgoszczy w skladzie:

1. p. Slawomir Wittkowicz - przewodniczqcy
2. p. Gra2yna Sawicka- wiceprzewodnicz4ca
3. p. Barbara Belicka- wiceprzewodnicz4ca
4. p. Beata Sz5manska
5. p. Zbigniew Slawinski
6. p. Aleksandra Jagielska
7. p. Alicja JastzEbska
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Przewodniczqcy zebrariazarzrylziNprzeprowadzenie tajnego glosowania nad wyborem
czlonk6w Komitetu ZaloLry cielskie go.

Wyniki tajnego glosowaniai ,n. p. Slawomir Wittkowicz - 1!.? glos6w ta, ..(). glos6w przeciw, ..0. wstrzymuj4cych
. p.CtraL'ynaSawicka -!P.gtotdw 24 ..0. glos6wprzeciw, .0. glosowwstrzymujqcych
o p. Barbara Belicka - 12 $osttw za, ..Q.^glos6w przeciw, ..0. glos6w wstrzymuj4cych
. p. Beata S4rmanska - l9.,g1osO* za, .0.._glos6w przeciw,.O. glos6w wstrzymujqcych
. p. Zbigniew Slawirlski -t2. glos6w ra, .Q.. glos6w przeciw, .0. glos6w

Wyniki iawnego glosowania:
. l{5.:glos6w za
o Q;$os6wprzeciw. .0.. glos6w wstrz5mui4cych

wsfrzymuj4cych tt
p. Aleksandra Jagielsku- l!9glos6w tu, .0..glos6wprzeciw, ..8 gos6y
wstzymuj4cych
p. Alicja Jasfrzgbska - l2 glot6w za, .g.glos6w przeciw,..g. glos6w wstr4ymuj4cych

Przewodnicz4cy zebrania stwierdzil, i?zebrantprawidlowo wybrali Komitet Zalobycielski
Wolnego Z*v'ir1zku Zawodowego ,,SolidarnoSi - OSwi atd' w Bydgoszczy w zaproponowanym
skladzie osobowym.

Przewodniczqcy zebranrastwierdzil, 2e zebrant czlonkowie - zatoiryciete podjpli Uchwalp Nr
2 i uchwalili Statut Wolnego ZwrqktZawodowego ,,SolidarnoS6 - O5wiata" z siedzib4w
Bydgoszczy oraz wybrali Komitet Zaloffcielski w skladzie:

1. p. Slawomir Wittkowicz -przewodni czqcy
2. p. Grairyna Sawicka - wiceprzewodnicz4ca
3. p. Barbara Belicka - wiceprzewodnicz4ca
4. p. Beata Szymanska
5. p. Zbigniew Slawinski
6. p. Aleksandra Jagielska
7. p. Alicja JastzEbska

Ad 6.

Przewodni cz4cyzebrania zaproponowal zebranym podjEcie uchwaty wskazuj4cej trzy osoby
z Komitetu Zaloirycielskiego, kt6re bEd4podlegaty szczeg6lnej ochronie prawnej:

l. p. Slawomira Wittkowicza - przewodni czqcego
2. p. Graz:5nrE Sawickq- wiceprzewodnicz4c4
3. p. Barbarq Belick4-wiceprzewodniczqcq

Zebr ant zaakcepowali propozycj E.
-Przewodnicz4syzebranrazarz4dalprzeprowadzenie jawnegoglosowanianadprojektem
uchwaly wbkazuj4cej */w osoby do szczeg6lnej ochrony prawnej.

I

Protokol z zebrania
czlonk6w - zaloicieli wolnego zwiqzht hwodowego ,,solidarnoit - oiwiata" w Bydgoszczy

' odbyego w Bydgoszc4t w dniu 7 maja 2004 r.

Przewodnicz4cy zebranra stwierdzil, ze czlonkowie - zaloffciele prawidlowo podjEli
UchwalE Nr 3 i wskazali nastpuj4ce osoby tworzqce Komitet Zalolycielski, kt6rym

':i'
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d
przystuguj e szczeg6lna ochrona prawna:

l. !. Stu*o*i* Wittkowicza - pnewodniczqcego \
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Protokol z zebrania
czlonkiw -zaloirycieli llolnego Zwiqzku hwodowego ,,Solidarnoit - oiwiata" w Bydgoszczy

odbytego w Bydgoszczy w dniu 7 maja 2004 r.

2. p. Grq4mg Sawickq- wiceprzewodnicz4cq
3. p. Barbarg Belick4- wiceprzewodnicz4cq

AdL.

Przewodniczqcy zebrani az;rpoz;rralzebranych ze statutem Forum Zti,qzk6wZawodowych.
Przewodniczqcy zebraila zaproponowal zebranym przystq)ienie Wolnego Zwi4pku
Zawodowego ,,SolidarnoS6 - OSwiata" w Bydgoszczy do Forum Zwiqk6w Zawodowychz
siedzib4 w Bydgoszczy - jako og6lnokraj owej organi zacji miEdzymi4Tkowej.
Zebr aru zaakceptowali propozycj E.

Przewodniczqcy zebtanrazarzrylz.ilprzeprowadzenie jawnego glosowania nad projektem
uchwaly.

Wyniki jawnego glosowania:
. (?. slos6w za
. .Q..Iloso* orzeciw
o .Y.glos6wwstuzymuiqcych

Przewodniczqcy zebranra stwierdzil, ze czlottkowie - zalozyciele prawidlowo podjgli
UchwalE Nr 4 i postanowili przyst4pii do Forum Z:vrrqzk6w Zawodowych z siedzib4w
Bydgoszcry.

Ad 8.

Przewodniczqcy zebrania zapomal zebranych z treSciq art.16 punkt 5 Statutu Forum
Zwtryk6w Zawodowych i zaproponowal wskazanie przewodni czqeego Komitetu
ZaloLrycielskiego jako przedstawiciela Wolnego ZwirykuZawodowego ,,SolidarnoSi -
OSwiata" do Zaruqdu Gl6wnego Forum Zwrqzk6w Zawodowych.

Zebrant zaakcepowali propozycj E.'
:

Przewodniczqcy zebrarnazatadztlprueprowadzenie tajnego glosowania nad wyborem
przewodniczqcego Komitetu ZaloLrycielskiego do Zarzqdu Gl6wnego Forum Zwrqzk6w
Zawodowych w Bydg oszczy.

Wyniki Ejnego glosowania:
. {!). glos6w za
. .Q.. elos6w Drzeciwn-o .U.. glos6w wstrzSnnui4cych

Pruewodnicz4cy zebrania stwierdzil,2e czlonkqwie - zaloLrycieleprawidlowo podjgli
UchwalE Nr 5 i wskazali przewodnicz4cego Komitetu Zalcitycielskiego jako przedstawicie
Wolnego ZwrryJcu Zawodowego ,,Solidarno66 - O5wiata" w Bydgoszczy do Zaruqdu
Gl6wnego Forum Zwtqzk6w Zawodowych w Bydgoszczy.

Ad 9.



protok6l z zebrania
czlonkiw - zaloicieli wolnego zwi4zht hwodowego ,,Solidarnoi6 - oswiata" w Bydgoszczy

odbytego w Bydgoszczy w dniu 7 maja 2004 r.

podpisywanig. dokument 6w pruez dw6ch czlonk6w Komitetu Zalolycielskiego:
pruewodniczqcego i jednego z freeprzewodnicz4cych.

Zebr anzaakceptowal i propozycj E.

Przewodnic zqcy zebraniazarz4dzilprzeprowadzenie jawnego glosowania nad projektem
uchwaty w tej sprawie.

Wymki j lwnego glosowania:
. [!. glos6w za
. .0.. glos6wprzeciw

glos6w wstzymujqcych

PrzewodniczqcyzebranrastwierdziN,2eczlonkowie-zaloirycieleprawidlowopodjEli
UchwalE Nr 6 i ustalili zasadE,2e do wa2noSci oSwiadczef woli w zakresie praw i
obowiqgk6w w sprawach majqtkowych wymagane jest wsp6tdzialantei podpisywanie
dokument6w pmez dw6ch czlonk6w Komitetu Zalo|ycielskiego: prr.*odtrirzqcega i jednego
z wiceprzewo dniczqcych.

Przewodnicz4cy zebranrazaproponowal podjEcie uchwaly upowazniaj4cej nastpuj4ce osoby
do podpisywania czek6w i dyspozycji finansowych z wszystkich kont i rachunk6wWolnego
Zwrq?hlZawodowego ,,Solidamo5i - OSwiata" w Bydgoszcry:

1 . p. Slawomira Wittkowi cza - przew odnicz4ce go Komitetu ZaloLry cielskiego
2. p. Grazyne S awick4 - wiceprzewodniczqc4 Komitetu Zatozry cieislkiego
3 . p. BarbarE Belick4 - wiceprzewodniczQc4 Komitetu zarozy cielskiego

Zeb ant zaakceptowali propozycj g.

Przewodnic zqcy zebraua zan4dalprzeprowadzenie jawnego glosowania nad projektem
uchwaty w tej sprawie.

I

Wyniki j awnego glosowania:
. ilb,.glos6w za 'o .0., glos6wprueciw
. .0. ilosow wst4mui4cych

Pruewodniczqcy zebrania stwierdzil, 2e czlonkowie - zaloirycieleprawidlowo podjgli
UchwalgNr 7 i upowa2nili nastpuj4ce osoby do podpisywania czek6w i dyspozycji
finansowych z wszystkich kont i rachunk6w Wolnego ZwtqzlarZawodowego ,,Solidamo66 -
OSwiata" w Bydgoszcry:

1. p. Sla*omira Wittkowicza - przewodni czqcegoKomitetu ZatoLycielskiego
2.p.cnairyngsawickq-wiceprzewodnicz4c4KomitetuzaNoirycielskiego
3. p. Barbarg Belickq - wiceprzewodnicz4c4.Komitetuzalozycielskiego

Pruewodniczqey zebrantazaproponowal, aby najblihsze zebranie z osobami chgtrymi do I
pracy w Wolnym ZwrqzktZawodowym ,,solidarno$6 - Oswiata' w Bydgoszczy odbylo siE
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protokol z zebrania
czlonlow - zaloiytcieli wolnego zwiqzht kwodowego ,,solidarnoi6 - oswiata,' w Bydgoszczy

odbytego w Bydgoszczy w dniu 7 naji 2004 r.
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