
Uchwała nr 06/2017 

Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 08.05.2017 r. 
ws. kalendarza wyborczego na kadencję 2018-2022 

 

Zarząd Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” działając na podstawie uchwał 

Komisji Krajowej i Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” ustala kalendarz wyborczy w 

Regionie Podlaskim na kadencję 2018-2022: 
 

1. W terminie 1 listopada 2017 – 31 marca 2018 roku przeprowadza się wybory: 

a) władz podstawowych jednostek organizacyjnych związku, 

b) delegatów na WZDR (w organizacjach stanowiących naturalny okręg wyborczy, tj. 

liczących minimum i powyżej 70 członków), 

c) elektorów do wyboru delegatów na WZDR w okręgach łączonych (w organizacjach 

liczących mniej niż 70 członków związku) 

d) delegatów na WZD Oddziału Regionu 

e)  delegatów na walne zebranie branżowej jednostki organizacyjnej związku – (wybory 

przeprowadzane bezpośrednio w organizacjach związkowych). 

2. Wybory władz niższych jednostek organizacyjnych Związku, zgodnie z § 19 ust. 7 i 8 

Statutu NSZZ „Solidarność” (podzakładowe, wydziałowe, oddziałowe, koła, a także 

delegatów na zakładowe lub międzyzakładowe zebranie delegatów, mogą odbywać się w 

terminie wcześniejszym niż wskazany w pkt. 1 powyżej. 

3. W terminie 1 kwietnia – 30 kwietnia 2018 r. przeprowadza się wybory:  

a) władz regionalnych sekcji branżowych i problemowych; 

b) władz regionalnych sekretariatów branżowych; 

c) delegatów do kongresu regionalnego sekretariatu branżowego; 

d) delegatów na walne zebranie delegatów krajowej sekcji branżowej lub problemowej. 

e) Rad Oddziałów Regionu zgodnie z uchwałą ZR nr 11/2016 

4. W terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 roku odbywają się wybory: 

a) władz regionu; 

b) delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów 

5. Wyznacza się dzień 10 kwietnia 2018 roku, jako nieprzekraczalny termin rejestracji w 

Regionalnej Komisji Wyborczej protokołów wyborczych z wyboru elektorów na zebrania 

wyborcze delegatów na WZDR w okręgach łączonych, delegatów na WZD Oddziałów 

Regionu oraz delegatów na walne zebrania regionalnych sekcji branżowych i 

problemowych. 

6. Wyznacza się dzień 30 kwietnia 2018 roku, jako nieprzekraczalny termin rejestracji w 

Regionalnej Komisji Wyborczej protokołów z wyboru delegatów na WZDR, protokołów 

z wyboru władzy wykonawczej i kontrolnej jednostek organizacyjnych związku oraz 

Oddziałów Regionu. 

 


