
 
Uchwała nr  

Zarządu Regionu Gorzowskiego NSZZ „Solidarność”  
z dnia 2 czerwca 2017 r. 

ws. powiadamiania Regionalnej Komisji Wyborczej o terminie posiedzenia wyborczego 
na kadencję 2018- 2022 oraz obowiązku przekazania RKW listy członków Związku. 

 
Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 8 Ordynacji Wyborczej, każda Komisja Zakładowa, 

Międzyzakładowa [w tym Terenowa], lub Podzakładowa albo powołana przez nią komisja 
wyborcza, ma obowiązek powiadomić o terminie posiedzenia wyborczego Regionalną 
Komisję Wyborczą (na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały) nie później 
niż 14 dni przed jego rozpoczęciem. Uregulowania dotyczące powiadamiania RKW  
o terminach posiedzeń wyborczych, odnoszą się również odpowiednio do rad regionalnych 
sekcji lub sekretariatów. Brak powiadomienia może spowodować nie uznanie wyborów. 

Zarząd Regionu Gorzowskiego NSZZ „Solidarność” postanawia, iż wszystkie Komisje 
Zakładowe, Międzyzakładowe i Podzakładowe zobligowane są do przekazania członkowi 
lub pełnomocnikowi RKW, najpóźniej podczas posiedzenia wyborczego, imiennej listy 
członków NSZZ „Solidarność” danej organizacji z podziałem na czynnych zawodowo oraz 
pozostałych. Niewykonanie tego obowiązku skutkuje nieuznaniem wyborów przez 
Regionalną Komisję Wyborczą.  
 
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY ZRG nr  
 

 
 

………………….………………………………………………… 
/miejscowość, data/ 

 
……………………………………………      REGIONALNA KOMISJA WYBORCZA 
/Pieczątka lub nazwa organizacji/             NSZZ ”Solidarność” REGION GORZOWSKI 

     ul. Edwarda Borowskiego 31 
66 – 400 Gorzów Wlkp. 

 
 
Informujemy, że sprawozdawczo–wyborcze Walne Zebranie Członków /Delegatów  

        (właściwe podkreślić)                         

naszej Organizacji Zakładowej /Międzyzakładowej /Podzakładowej  
                                                                        (właściwe podkreślić)  

rady regionalnej sekcji/sekretariatu  
                                       (właściwe podkreślić) 

 
odbędzie się ………..…………………………………........................................................................... 
            /data i  godzina rozpoczęcia/ 
 
w …………………………………………………………………………………………….……………………………..………………..... 

/miejsce, adres, sala, itp./ 
 
 
 

…………………………………………………………………...... 
/pieczątka imienna lub czytelny podpis i funkcja związkowa/ 



Uchwała nr  
Zarządu Regionu Gorzowskiego NSZZ „Solidarność”  

z dnia 2 czerwca 2017 r. 
ws. ustalenia klucza liczbowego i terminów dotyczących wyboru delegatów na Walne 

Zebranie Delegatów Regionu Gorzowskiego NSZZ „Solidarność” na kadencję 2018-2022. 
 
    Zgodnie z § 73 Ordynacji Wyborczej Zarząd Regionu Gorzowskiego NSZZ „Solidarność” 
przyjął następujące zasady obowiązujące podczas wyłaniania delegatów na WZD Regionu 
Gorzowskiego: 
 

§ 1 
1. 1 mandat delegata przypada na każde rozpoczęte 60 członków Związku, przy czym 

prawo do bezpośredniego wyboru pierwszego delegata posiadają zarejestrowane 
w Regionie Gorzowskim NSZZ ”Solidarność” Organizacje Zakładowe, 
Międzyzakładowe [w tym Terenowe] oraz Podzakładowe,  liczące co najmniej 30 
członków Związku. 

2. Na podstawie § 73 pkt. 2 Ordynacji Wyborczej minimalna wielkość okręgu 
wyborczego nie może być mniejsza niż połowa (50%) liczby członków Związku 
przypadających na 1 mandat określonej w pkt. 1. 

3. Organizacje Zakładowe, Międzyzakładowe oraz Podzakładowe (rejestrowane w ZR) 
zrzeszające co najmniej 30 członków wybierają delegatów według następującego 
klucza: 

  
Ilość 
delegatów 

Od-do ilości członków Związku 

1 delegat 30 do 60 członków Związku 
2 delegatów 61 do 120 członków Związku 
3 delegatów 121 do 180 członków Związku 
4 delegatów 181 do 240 członków Związku 
5 delegatów 241 do 300 członków Związku 
6 delegatów 301 do 360 członków Związku 
7 delegatów 361 do 420 członków Związku 
8 delegatów 421 do 480 członków Związku 
9 delegatów 481 do 540 członków Związku 
10 delegatów 541 do 600 członków Związku 

itd. wg klucza zawartego w tabeli 
 

4. Zgodnie z § 73 pkt 4 Ordynacji Wyborczej termin rejestracji przez Regionalną 
Komisję Wyborczą protokołów z wyborów delegatów na WZDRG upływa z dniem 31 
marca 2018 r. 

 
§ 2 

1. Organizacje Zakładowe, Międzyzakładowe oraz Podzakładowe (rejestrowane w ZR) 
nie spełniające warunków określonych w pkt 2 § 1 (zrzeszające poniżej 30 członków 
Związku) wybierają (do 28 lutego 2018 r.) elektorów zgodnie z § 73 pkt 3 Ordynacji 
Wyborczej. Ustala się, że 1 elektor przypada na każdą rozpoczętą liczbę 10 członków 
Związku. 



2. Zgodnie z § 73 pkt 4 Ordynacji Wyborczej termin rejestracji przez Regionalną 
Komisję Wyborczą protokołów z wyborów elektorów na zebrania wyborcze  
w okręgach łączonych upływa z dniem 7 marca 2018 r. 

3. Zgodnie z § 75 pkt. 1 Ordynacji Wyborczej utworzenie okręgów wyborczych 
łączonych następujące w drodze dobrowolnego porozumienia pomiędzy 
jednostkami organizacyjnymi uprawnionymi do tworzenia okręgu łączonego, należy 
zgłosić pisemnie w Regionalnej Komisji Wyborczej w terminie do dnia 14 marca 
2018 r. Po bezskutecznym upływie tego terminu Regionalna Komisja Wyborcza 
tworzy okręgi wyborcze łączone, zgodnie z § 75 pkt. 2 Ordynacji Wyborczej. 

4. Regionalna Komisja Wyborcza organizuje zebrania elektorów celem wyboru 
delegatów na WZDRG. 

5. Elektorzy wybierają spośród siebie delegatów w liczbie wynikającej z liczby 
reprezentowanych przez nich członków Związku wg klucza z § 1 ust. 3. 

 
§ 3 

Z wyboru delegatów i elektorów wypełnia się odpowiednie protokoły dostarczane przez 
Regionalną Komisję Wyborczą. Protokoły te należy zwrócić do RKW natychmiast po 
przeprowadzonych wyborach. 
 

§ 4 
Zgodnie Rozdziałem VII § 51 Ordynacji Wyborczej na przeprowadzenie wyborów na 
funkcje wymienione w § 9 pkt. 1 ppkt 1,2,3 oraz pkt. 3 ppkt 1 i 2 – poza zebraniem  
(z urną), zgodę wyraża Regionalna Komisja Wyborcza. 

 
 

Uchwała nr  
Zarządu Regionu Gorzowskiego NSZZ „Solidarność”  

z dnia 2 czerwca 2017 r. 
ws. upoważnienia Regionalnej Komisji Wyborczej do wyrażenia zgody na 

przeprowadzenie wyborów poza zebraniem (z urną) na kadencję 2018-2022. 
 
    Na podstawie § 51 ust. 1 Ordynacji Wyborczej, Zarząd Regionu Gorzowskiego NSZZ 
„Solidarność” upoważnia Regionalną Komisję Wyborczą do wyrażania zgody na 
przeprowadzanie, przez Organizacje Zakładowe, Międzyzakładowe i Podzakładowe, 
wyborów poza zebraniem (z urną).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uchwała nr  
Zarządu Regionu Gorzowskiego NSZZ „Solidarność”  

z dnia 2 czerwca 2017 r. 
ws. powołania Regionalnej Komisji Wyborczej na kadencję 2018-2022. 

 
Zgodnie z & 84 ust.1 Ordynacji Wyborczej Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Gorzów 

Wielkopolski powołuje Regionalną Komisje Wyborczą w składzie: 
1. Anna Forstner-Kluj – Przewodnicząca RKW 
2. Waldemar Rusakiewicz – członek 
3. Agata Grzesiak – członek 
4. Gabriela Gronowska – członek 
5. Włodzimierz Sapór – członek 
6. Jan Czarnecki – członek 
7. Andrzej Kaczmarek – członek 

 
Zgodnie z & 84 ust. 4 Ordynacji Wyborczej Regionalna Komisja Wyborcza może powołać 
spoza swojego składu pełnomocników do nadzorowania zebrań wyborczych. 
 

 
 
 


	……………………………………………      REGIONALNA KOMISJA WYBORCZA

