
Uchwała nr 07/2017 

Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 08.05.2017 r. 
      ws. wyboru delegatów na WZDR, na kadencję 2018-2022 

 

Zarząd Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” działając na podstawie § 73 

Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” ustala zasady wyboru delegatów na Walne 

Zebranie Delegatów Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność na kadencję 2018-2022: 
 

1. Okręg wyborczy do wyboru delegatów na WZDR tworzony jest przez co najmniej  

70 członków związku. 

2. Klucz liczbowy do wyboru delegatów na WZDR wynosi – 1 delegat na każde rozpoczęte 

100 członków związku. 

3. Klucz liczbowy, według którego wybierani są elektorzy do wyboru delegatów na WZDR 

w okręgach łączonych wynosi – 1 elektor na każde rozpoczęte 10 członków związku. 

4. Naturalny okręg wyborczy tworzy organizacja zakładowa, międzyzakładowa, 

podzakładowa, oddziałowa (organizacje zarejestrowane samodzielnie w Regionie 

Podlaskim) zrzeszająca minimum 70 członków związku. 

5. Łączony okręg wyborczy tworzą organizacje wymienione w pkt. 4 powyżej, które 

samodzielnie zrzeszają mniej niż 70 członków związku. Łączony okręg wyborczy tworzy 

się w taki sposób, by wybrani elektorzy organizacji tworzących ten okręg reprezentowali 

łącznie minimum 70 członków związku. W skład okręgu łączonego nie mogą wchodzić 

organizacje spełniające warunki okręgu naturalnego. 

6. Utworzenie okręgów wyborczych łączonych następuje po uprzednim zarejestrowaniu w 

Regionalnej Komisji Wyborczej protokołów z wyborów elektorów: 

a) w drodze dobrowolnego porozumienia pomiędzy organizacjami uprawnionymi do 

tworzenia łączonego okręgu wyborczego zgodnie z pkt. 5 powyżej. Porozumienie to 

wymaga pisemnego zgłoszenia tego faktu w Regionalnej Komisji Wyborczej  

w terminie do 7 dni od chwili zarejestrowania protokołów z wyboru elektorów, nie 

później jednak niż do 16 kwietnia 2018 r. 

b) na podstawie decyzji Regionalnej Komisji Wyborczej po upływie terminu wskazanego 

w ppkt. „a” powyżej. 

7. 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.  

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

w Regionalnej Komisji Wyborczej protokołów z wyboru delegatów na WZDR 


