
Uchwała nr  76/XXV/2013 

Zarządu Regionu Środkowowschodniego 

NSZZ „Solidarność” 

z dnia 07.08.2013 r. 

ws. zasad wyboru delegatów na WZD Regionu 

 

Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” ustala 

następujące proporcje  (klucz wyborczy), według których wybierani będą  delegaci na 

Walne Zebranie Delegatów Regionu w kadencji 2014-2018.  

1. Minimalny okręg wyborczy (okręg uprawniony do wyboru delegata na WZD) liczy 

90 członków Związku płacących składki. Oznacza to, że organizacje zakładowe 

liczące równo lub powyżej 90 członków Związku płacących składki tworzą 

naturalny okręg wyborczy uprawniony do wyboru delegata(ów) na WZD. 

Organizacje zakładowe liczące mniej niż 90 członków Związku płacących składki, 

w celu wybrania delegata na WZD tworzą okręgi łączone (liczące nie mniej niż 90 

członków związku).  

2. W skład okręgu łączonego nie mogą wchodzić organizacje tworzące okręgi 

naturalne. 

3. Ustala się następujący algorytm wyborów delegatów w okręgach naturalnych: 

 od 90 do 179 członków przypada 1 (jeden) mandat delegata, 

w organizacjach liczących 180 i więcej członków mandat delegata przypada na 90 

członków Związku czyli; 

 od 180 do 269 członków przypadają 2 (dwa) mandaty delegata, 

 od 270 do 359 członków przypadają 3 (trzy) mandaty delegata, 

 od 360 do 449 członków przypadają 4 (cztery) mandaty delegata, itd. 

4. Ustala się następujące proporcje wyborcze elektorów w organizacjach 

zakładowych liczących poniżej 90 członków Związku. 1 (pierwszy) elektor 

wybierany jest na 10 (dziesięciu) członków a następni elektorzy na każdych 

rozpoczętych kolejnych 10 (dziesięciu) członków Związku. Oznacza to, że  

w organizacjach zakładowych liczących: 

 10 członków wybierany jest (jeden) elektor, 

 od 11 do 20 członków wybieranych jest 2 (dwóch) elektorów, 

 od 21 do 30 członków wybieranych jest 3 (trzech) elektorów, itd. 

5. Zarząd Regionu wyznacza dzień 18 kwietnia 2014 r. jako nieprzekraczalny 

termin rejestracji w Regionalnej Komisji Wyborczej protokołów z wyborów 

delegatów na WZD Regionu. 

6. Warunkiem zarejestrowania delegata jest zgodne z obowiązującą Uchwałą 

Finansową odprowadzanie składek przez jego macierzystą organizację 

związkową tzn. wykonanie przez tę organizację Uchwały Zarządu Regionu nr 

24/XXIII/2011 oraz złożenie ankiety osobowej.  

7. Zobowiązuje się organizacje zakładowe i regionalne sekcje branżowe do 

poinformowania Regionalnej Komisji Wyborczej lub Zarządu Regionu o terminie 

mających się odbyć wyborów danej władzy nie później niż 14 (czternaście) dni 

przed ich rozpoczęciem.  


