
Decyzja nr 2/2017 

Krajowej Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność” 

 

ws. dokumentów wyborczych w kadencji 2018-2022,  

na podstawie których regionalna komisja wyborcza  

podejmie decyzję o stwierdzeniu ważności wyborów:  

władz regionalnej/międzyregionalnej branżowej jednostki organizacyjnej oraz 

delegatów do władzy stanowiącej krajowej branżowej jednostki organizacyjnej.   

 

 

Krajowa Komisja Wyborcza NSZZ „Solidarność” postanawia, iż decyzja dotycząca 

stwierdzenia ważności  wyborów władz regionalnej/międzyregionalnej branżowej jednostki 

organizacyjnej oraz delegatów do władzy stanowiącej krajowej branżowej jednostki 

organizacyjnej zostanie dokonana na podstawie otrzymanych następujących dokumentów: 

 

1. oryginału protokołu stwierdzającego prawomocność posiedzenia wyborczego, 

2. oryginału 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/międzyregionalna branżowa jednostka organizacyjna wchodzi w skład 

danej krajowej sekcji,  

4. kopii uchwał jednostek organizacyjnych tworzących regionalną/międzyregionalną 

sekcję branżową zgłaszających organizacje do branżowej jednostki organizacyjnej 

Związku – zgodnie z Uchwałą nr 4 XIX KZD z późniejszymi zmianami - lub uchwały 

o kontynuacji przynależności, 

5. oryginału protokołu z ustalenia wyniku wyborów delegatów na kongres regionalnego 

sekretariatu branżowego, jeżeli regionalna branżowa jednostka organizacyjna wchodzi               

w skład danego regionalnego sekretariatu,oryginału protokołu z ustalenia wyniku 

wyborów delegatów do władzy stanowiącej krajowej branżowej jednostki 

organizacyjnej  - z podaniem nazwy jednostki organizacyjnej, której on dotyczy, jeżeli 

regionalna branżowa jednostka organizacyjna wchodzi w skład danej krajowej 

branżowej jednostki organizacyjnej, 

6. kopii uchwały zgłaszającej regionalną/międzyregionalną sekcję branżową do 

odpowiedniego regionalnego sekretariatu branżowego lub odpowiedniej krajowej 

sekcji branżowej – zgodnie z Uchwałą nr 4 XIX KZD  albo uchwały o kontynuacji 

przynależności, 



7. oryginału protokołu wyborczego komisji wyborczej regionalnej/międzyregionalnej 

branżowej jednostki organizacyjnej  (w przypadku jej niepowołania protokół sporządza 

rada regionalnej sekcji branżowej), 

8. oryginału listy obecności na zebraniu, 

9. oryginałów ankiet osób:  

 wybranych na funkcje a kandydujących na podstawie §50 ust. 2 pkt. 1) ppkt. b) 

Statutu NSZZ „Solidarność”,  

 które nie posiadały przy sobie potwierdzonych przez RKW kopii ankiet. 

 

Kopie wszystkich oryginalnych dokumentów złożonych do Regionalnej Komisji 

Wyborczej należy zachować wraz z pozostałymi dokumentami wyborczymi. 

 

 

Warszawa, 5 października 2017r.           Ewa Zydorek 

                                          Przewodnicząca KKW 

                                            NSZZ „Solidarność” 


