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Stalowa Wola, 1 października 2013r. 

 

KOMISJE WYBORCZE  

TERYTORIALNYCH, BRANŻOWYCH i PROBLEMOWYCH 

JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NSZZ „ SOLIDARNOŚĆ”  

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW  

Z WYBORÓW WŁADZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZWIĄZKU  

NA KADENCJĘ 2014-2018 

 

Krajowa Komisja Wyborcza NSZZ "Solidarność" przekazuje informację o dokumentach, 

które należy przygotować na posiedzenie wyborcze, a po jego zakończeniu przekazać odpowiednim 

organom bądź przechowywać w archiwum. 

Informacja niniejsza ujmuje zmiany sugerowane przez regionalne komisje wyborcze 

przyjęte przez Krajową Komisję Wyborczą na posiedzeniu 27 czerwca 2013r. oraz wynikające ze 

zmiany Uchwały nr 11/09 ws. ankiet osobowych kandydatów/członków władz Związku.  

 

KKW zdecydowała, iż jako obowiązkowe wymagane będą jedynie protokoły zbiorcze          

z ustalenia wyników wyborów władz i wyborów delegatów na wszystkich poziomach. Protokoły te 

będą przekazywane do Regionalnych Komisji Wyborczych do zatwierdzenia wyborów. Jeżeli taka 

będzie wola i chęć członków komisji skrutacyjnych, mogą być wykorzystywane dotychczas 

funkcjonujące pozostałe wzory z poszczególnych głosowań. Wszystkie wzory protokołów – wersji 

do wydrukowania jak i do zapisania i wypełnienia na komputerze – będą dostępne na stronie 

internetowej www.solidarnosc.org.pl począwszy od 4 października 2013r. 

Przywołana akapit wyżej zmiana Uchwały nr 11/09 ws. ankiet osobowych 

kandydatów/członków władz Związku wprowadziła dwie zasadnicze zmiany. Po pierwsze - członek 

Związku, kandydując na więcej niż jedną funkcję związkową nie musi ponownie wypełniać 

ankiety. W tych przypadkach należy przedstawić komisji mandatowo-wyborczej kopię ankiety 

potwierdzonej przez właściwą RKW lub KKW. Zasada ta obowiązuje podczas kolejnych zebrań 

wyborczych na inne funkcje związkowe. Po drugie - została wprowadzona zmiana sposobu 

przekazywania ankiet osobowych do Komisji Krajowej. Regionalna komisja wyborcza ma 

obowiązek przekazać ankiety niezwłocznie w formie elektronicznej na adres e-mail Krajowej 

Komisji Wyborczej - kkw@solidarnosc.org.pl . 

 

Oryginały dokumentów wyborczych, a także kopie tych dokumentów, których 

oryginały są przekazywane dalej, zgodnie z poniższą instrukcją, powinny być przechowywane 

przez władzę wykonawczą danej struktury, w jej archiwum. 

Karty do głosowania muszą być przechowywane do końca bieżącej kadencji, pozostałe 

dokumenty, po zakończeniu kadencji, powinny zostać zarchiwizowane. 

http://www.solidarnosc.org.pl/
mailto:kkw@solidarnosc.org.pl
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Zwracamy uwagę, że regionalna komisja wyborcza może uznać za nieważne wybory władz 

związkowych oraz delegatów do władzy stanowiącej regionu lub branżowej jednostki 

organizacyjnej, zwłaszcza, gdy podstawowa jednostka organizacyjna Związku nie przeprowadziła 

tych wyborów w terminie zgodnym z kalendarzem wyborczym uchwalonym przez Komisję 

Krajową. Dlatego też protokół RKW, potwierdzający ważność wyborów jest podstawowym 

dokumentem przy sporządzaniu listy delegatów na WZD regionu i regionalnej bądź krajowej sekcji 

oraz kongres regionalnego i krajowego sekretariatu branżowego lub problemowego. 

 

Zgodnie z Uchwałą KK nr 11/09, zm. Uchwałą KK nr 14/2013 wszyscy kandydaci na 

funkcje związkowe szczebla ponadzakładowego tj.: delegata na WZD regionu, WZD sekcji lub 

kongresu sekretariatu, delegata na KZD oraz członka władzy wykonawczej i kontrolnej regionu  

a także branżowej i problemowej jednostki organizacyjnej muszą wypełnić (czytelnie !!! ) ankietę 

osobową i dołączyć ją do zgłoszenia kandydata. Przekazanie ankiety osobowej wraz ze 

zgłoszeniem odpowiedniej komisji mandatowo – wyborczej jest warunkiem koniecznym do 

wpisania nazwiska na liście kandydatów oraz zatwierdzenia przez odpowiednio RKW lub KKW 

dokonanego wyboru. 

Członek Związku kandydując na więcej niż jedną funkcję związkową nie musi ponownie 

wypełniać ankiety. W tych przypadkach ma obowiązek posiadać kopię ankiety potwierdzoną przez 

właściwą RKW lub KKW i przedstawić właściwej komisji mandatowo-wyborczej. W sytuacji, gdy 

kandydat nie posiada przy sobie potwierdzonej kopii ankiety ani nie ma możliwości uzyskania jej          

z RKW lub KKW, dopuszcza się możliwość ponownego jej wypełnienia przez kandydata. Fakt ten 

musi zostać odnotowany w protokole z zebrania, w miejscu na uwagi. W przypadku, gdy ponownie 

wypełniona ankieta różnić się będzie od oryginału będącego w posiadaniu RKW lub KKW, fakt ten 

stanowi podstawę do unieważnienia wyboru. 

Krajowa Komisja Wyborcza postanowiła, iż potwierdzeń kopii ankiet osobowych 

kandydatów/członków władz Związku dokonywać mogą  wyłącznie członkowie regionalnych 

komisji wyborczych lub Krajowej Komisji Wyborczej. Na potwierdzanej ankiecie musi znaleźć się 

sformułowanie „za zgodność z oryginałem” napisane odręcznie lub w formie pieczątki, wraz z datą 

i czytelnym podpisem członka regionalnej lub Krajowej Komisji Wyborczej.  Pierwsza strona 

ankiety wymaga parafowania.  

 

Kopie wszystkich otrzymanych ankiet osobowych regionalna komisja wyborcza niezwłocznie 

przekazuje do Komisji Krajowej w formie elektronicznej. 

 

Wszystkie przepisy dotyczące organizacji zakładowej i jej władz stosuje się odpowiednio do 

organizacji międzyzakładowej oraz organizacji podzakładowej, oddziałowej lub wydziałowej, 

zarejestrowanej przez dany zarząd regionu. 

 

Krajowa Komisja Wyborcza postanowiła, iż: 
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I. Regionalna komisja wyborcza dokonuje zatwierdzenia wyborów władz organizacji 

zakładowej lub międzyzakładowej oraz delegatów na WZD regionu, WZD sekcji regionalnej 

oraz elektorów do wyborów delegatów na WZD regionu  na podstawie otrzymanych 

następujących dokumentów: 

1. oryginału protokołu stwierdzającego prawomocność posiedzenia wyborczego, 

2. oryginału protokołu z ustalenia wyniku wyborów władz organizacji zakładowej                         

i międzyzakładowej (ewentualnie z zastosowaniem list cząstkowych), 

3. oryginału protokołu z ustalenia wyniku wyborów delegatów na WZD regionu lub, jeżeli 

organizacja nie stanowi okręgu naturalnego, protokołu z wyboru elektorów uprawnionych 

do wyboru delegatów na WZD regionu w okręgu łączonym,  

4. oryginału protokołu z ustalenia wyniku wyborów delegatów na WZD sekcji 

regionalnej/krajowej lub kongres sekretariatu regionalnego/krajowego - z podaniem nazwy 

jednostki organizacyjnej, której on dotyczy, 

5. oryginału ankiet osobowych wybranych delegatów na WZD Regionu                                         

i sekcji/sekretariatu, 

6. oryginału protokołu wyborczego zakładowej/międzyzakładowej komisji wyborczej                  

(w przypadku jej niepowołania protokół sporządza komisja zakładowa/międzyzakładowa), 

7. kopii uchwały zgłaszającej organizację do branżowej jednostki organizacyjnej Związku – 

zgodnie z Uchwałą nr 4 XIX KZD z późniejszymi zmianami lub kopię uchwały przyjętej               

w tej sprawie, w poprzednim okresie, 

8. kopii protokołów z wyborów przewodniczących komisji wydziałowych, oddziałowych, kół 

lub innych niższych jednostek organizacyjnych – potwierdzonych przez komisję zakładową 

lub zakładową komisję wyborczą wpisem za zgodność z oryginałem. Wymóg ten 

obowiązuje tylko w przypadku podjęcia przez zakładowe zebranie członków uchwały,               

na podstawie postanowień § 35 ust. 5 pkt 2 Statutu, o wejściu w skład komisji zakładowej 

przewodniczących komisji wydziałowych, oddziałowych, kół lub innych niższych jednostek 

organizacyjnych, 

9. kopii uchwały zakładowego zebrania członków/delegatów, na podstawie postanowień            

§ 35 ust. 5 pkt 2 Statutu, o wejściu w skład komisji zakładowej przewodniczących komisji 

wydziałowych, oddziałowych, kół lub innych niższych jednostek organizacyjnych, 

10. oryginału listy obecności na zebraniu. 

 

II. Regionalna komisja wyborcza zatwierdzi wybory władz 

regionalnej/międzyregionalnej branżowej lub problemowej jednostki organizacyjnej na 

podstawie otrzymanych następujących dokumentów: 

1. kopii protokołu stwierdzającego prawomocność posiedzenia wyborczego, 

2. kopii protokołu z ustalenia wyniku wyborów władz regionalnej/międzyregionalnej 

branżowej jednostki organizacyjnej (ewentualnie z zastosowaniem list cząstkowych), 

3. oryginału protokołu z ustalenia wyniku wyborów delegatów na WZD krajowej sekcji, jeżeli 

regionalna/międzyregionalne branżowa jednostka organizacyjna wchodzi w skład danej 

krajowej sekcji,  
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4. oryginału protokołu z ustalenia wyniku wyborów delegatów na kongres regionalnego 

sekretariatu branżowego, jeżeli regionalna branżowa jednostka organizacyjna wchodzi               

w skład danego regionalnego sekretariatu, 

5. oryginału protokołu wyborczego komisji wyborczej regionalnej/międzyregionalnej 

branżowej lub problemowej jednostki organizacyjnej  (w przypadku jej niepowołania 

protokół sporządza rada regionalnej sekcji branżowej lub problemowej), 

6. kopii uchwał zgłaszających regionalną/międzyregionalną sekcję branżową: 

- do odpowiedniej krajowej sekcji branżowej – zgodnie z Uchwałą nr 4 XIX KZD                       

z późniejszymi zmianami lub kopię uchwały przyjętej w tej sprawie, w poprzednim okresie, 

- do odpowiedniego regionalnego sekretariatu branżowego – zgodnie z Uchwałą nr 4 XIX 

KZD z późniejszymi zmianami lub kopię uchwały przyjętej w tej sprawie,                                  

w poprzednim okresie, 

7. kopii listy obecności na zebraniu. 

 

III. Krajowa Komisja Wyborcza zatwierdzi wybory władz zakładowej organizacji 

koordynacyjnej na podstawie otrzymanych następujących dokumentów: 

1. kopii protokołu stwierdzającego prawomocność posiedzenia wyborczego, 

2. oryginału protokołu z ustalenia wyniku wyborów władz zakładowej organizacji 

koordynacyjnej (ewentualnie z zastosowaniem list cząstkowych),  

3. kopii uchwały zgłaszającej organizację do branżowej jednostki organizacyjnej Związku – 

zgodnie z Uchwałą nr 4 XIX KZD z późniejszymi zmianami lub kopię uchwały przyjętej             

w tej sprawie, w poprzednim okresie, 

4. kopii protokołów z wyborów przewodniczących komisji zakładowych organizacji 

zakładowych należących do zakładowej organizacji koordynacyjnej – potwierdzonych przez 

zakładową komisję koordynacyjną lub zakładową komisję wyborczą ew. przez regionalną 

komisję wyborczą, którzy na podstawie postanowień § 35 ust. 6 pkt 2 Statutu, wchodzą               

w skład zakładowej komisji koordynacyjnej, 

5. kopii listy obecności na zebraniu. 

 

IV. Krajowa Komisja Wyborcza zatwierdzi wybory władz organizacji regionalnej na 

podstawie otrzymanych następujących dokumentów: 

1. kopii protokołu stwierdzającego prawomocność posiedzenia wyborczego, 

2. kopii protokołu z ustalenia wyniku wyborów władz organizacji regionalnej (ewentualnie                       

z zastosowaniem list cząstkowych), 

3. oryginału protokołu z ustalenia wyniku wyborów delegatów na KZD (ewentualnie                     

z zastosowaniem list cząstkowych),  

4. kopii protokołu regionalnej komisji wyborczej, 

5. kopii listy obecności na zebraniu. 
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V. Krajowa Komisja Wyborcza zatwierdzi wybory władz krajowej sekcji branżowej 

lub problemowej na podstawie otrzymanych następujących dokumentów: 

1. kopii protokołu stwierdzającego prawomocność posiedzenia wyborczego, 

2. kopii protokołu z ustalenia wyniku wyborów władz krajowej sekcji branżowej (ewentualnie 

z zastosowaniem list cząstkowych), 

3. oryginału protokołu z ustalenia wyniku wyborów delegatów na kongres krajowego 

sekretariatu, 

4. oryginału protokołu wyborczego komisji wyborczej krajowej branżowej jednostki 

organizacyjnej  (w przypadku jej niepowołania protokół sporządza rada krajowej sekcji 

branżowej lub problemowej), 

5. kopii uchwały zgłaszającej krajową sekcję – zgodnie z Uchwałą nr 4 XIX KZD -                

do odpowiedniego krajowego sekretariatu branżowego, lub kopię uchwały przyjętej             

w tej sprawie w poprzednim okresie, 

6. kopii uchwał jednostek organizacyjnych tworzących krajową sekcję, zgłaszających 

organizacje do branżowej jednostki organizacyjnej Związku – zgodnie z Uchwałą nr 4 XIX 

KZD z późniejszymi zmianami - lub kopie uchwał przyjętych w tej sprawie, w poprzednim 

okresie, 

7. kopii listy obecności na zebraniu. 

 

VI. Krajowa Komisja Wyborcza zatwierdzi wybory władz krajowego sekretariatu 

branżowego lub problemowego na podstawie otrzymanych następujących dokumentów: 

1. kopii protokołu stwierdzającego prawomocność posiedzenia wyborczego, 

2. oryginału protokołu z ustalenia wyniku wyborów władz krajowego sekretariatu branżowego 

lub problemowego (ewentualnie z zastosowaniem list cząstkowych), 

3. oryginału protokołu wyborczego komisji wyborczej krajowego sekretariatu branżowego (w 

przypadku jej niepowołania protokół sporządza rada krajowego sekretariatu), 

4. kopii uchwał krajowych sekcji zgłaszających akces – zgodnie z Uchwałą nr 4 XIX KZD - 

do odpowiedniego krajowego sekretariatu branżowego, lub kopię uchwały przyjętej w tej 

sprawie w poprzednim okresie, 

5. kopii listy obecności na zebraniu. 

 

Kopie wszystkich oryginalnych dokumentów złożonych do regionalnej lub Krajowej 

Komisji Wyborczej należy zachować wraz z pozostałymi dokumentami wyborczymi. 

 

 

Ewa Zydorek 

Przewodnicząca 

Krajowej Komisji Wyborczej 

NSZZ „Solidarność” 
 


