
Uchwała nr 05/2017 

Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 08.05.2017 r. 

ws. wyborów na kadencję 2018-2022 

 
W związku z obowiązkiem przeprowadzenia wyborów w NSZZ „Solidarność” na 

kadencję 2018-2022, Zarząd Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” postanawia, co następuje: 
 

1. Wybory w jednostkach organizacyjnych związku przeprowadzać należy wyłącznie na 

podstawie przepisów Statutu NSZZ „Solidarność”, Ordynacji Wyborczej oraz innych 

przepisów wewnątrzzwiązkowych zapisanych w uchwałach Krajowego Zjazdu Delegatów, 

Komisji Krajowej i innych uprawnionych przepisem szczegółowym, jednostek 

organizacyjnych NSZZ „Solidarność”. 

2. Należy bezwzględnie przestrzegać terminów wskazanych w kalendarzu wyborczym Regionu 

Podlaskiego, przyjętego odrębną uchwałą Zarządu Regionu. 

3. Warunkiem rozpoczęcia procedury wyborczej, uznania ilości członków związku, wskazanych 

w protokołach wyborczych, a także rejestracji protokołów wyborczych przez Regionalną 

Komisję Wyborczą jest dostarczenie do Regionu ankiety informacyjnej o liczebności 

członków związku w danej organizacji związkowej według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. 

oraz brak zaległości w odprowadzaniu składek do Regionu, zgodnie z uchwałą finansową 

NSZZ „Solidarność”. Organizacje rozpoczynające procedurę wyborczą w 2017 roku 

dostarczają ankietę według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r, a następnie według stanu na 

dzień 31 grudnia 2017 r. 

4. Klucz wyborczy do wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu oraz elektorów 

do wyboru delegatów na WZDR w okręgach łączonych ustala Zarząd Regionu w odrębnej 

uchwale. Podstawą uznania wykazanych w protokołach wyborczych ilości członków związku 

będzie wielkość odprowadzonego do Regionu w 2017 roku odpisu składki członkowskiej, 

zgodnie z uchwałą finansową związku.  

5. Nadzór nad przeprowadzanymi wyborami sprawuje Regionalna Komisja Wyborcza, 

powołana odrębną uchwałą Zarządu Regionu. 

6. Protokoły z wyborów podlegają obowiązkowej rejestracji w Regionalnej Komisji Wyborczej. 

W tym celu należy przedłożyć: protokół ze stwierdzenia prawomocności zebrania 

wyborczego, protokół z ustalenia wyników wyborów (przewodniczący, komisja zakładowa 

lub odpowiednik, komisja rewizyjna), ankiety osobowe kandydatów zgodnie z uchwałą ZR, 

wyciąg z protokołów wyborczych (przewodniczący, komisja zakładowa lub jej odpowiednik, 

komisja rewizyjna), protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na WZDR lub 

elektorów, protokół z wyboru delegatów na WZD branżowych jednostek organizacyjnych lub 

struktury problemowej związku. 

7. Zgodnie z § 4 pkt. 8 oraz §§ 85 i 86 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” wybory w 

podstawowych jednostkach organizacyjnych związku, także organizacjach podzakładowych  

i oddziałowych oraz w regionalnych sekretariatach, sekcjach branżowych i problemowych, 

przeprowadzone bez uprzedniego powiadomienia Regionalnej Komisji Wyborczej o terminie 

zebrania wyborczego, będą uznane za nieważne. 

 


