Regionalna Komisja Wyborcza Region Wielkopolska Południowa NSZZ "Solidarność" Wielkopolska Południowa
email; elaregion@wp.pl , tel. 662 02 92 56

Wybory od strony formalnej
Regionalna Komisja Wyborcza przypomina, że wybory władz NSZZ "Solidarność" odbywają się na podstawie
przepisów Ordynacji Wyborczej NSZZ "Solidarność".
Wybory w podstawowych jednostkach organizacyjnych NSZZ "Solidarność" – czyli organizacjach zakładowych
i międzyzakładowych mogą obywać się na
zakładowych zebraniach członków (dalej: zakładowe zebranie członków lub ZZC),
zakładowych/międzyzakładowych zebraniach delegatów (dalej: zakładowe zebranie delegatów lub ZZD)
Procedura doprowadzająca do zebrania
1.

Uchwała komisji zakładowej o formie zebrania (członków czy delegatów) i termin zebrania. Komisja
musi ustalić również formę powiadomienia członków: np. e-maile, sms, telefon, kontakt osobisty.
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Sprawa zakładowego zebrania delegatów jest bardziej skomplikowana.
Przypominamy, że RKW ma obowiązek ustalenia prawidłowości wszystkich wyborów,
w tym również delegatów na zakładowe/międzyzakładowe zebranie delegatów.
Podjęcie przez komisję uchwały o ZZD wiąże się z koniecznością podjęcia uchwały,
określającej m.inn
1.
Okręgi wyborcze – muszą być precyzyjnie określone i nazwane,
2.
Klucz liczbowy służący do ustalenia liczby mandatów delegatów w
poszczególnych okręgach wyborczych. Klucz liczbowy jest „jeden” dla
wszystkich okręgów, musi jasno wskazywać, czy mandat delegata liczony jest
na „pełne” czy „rozpoczęte” (tu: ilość (……..) członków związku.
Wybory delegatów w każdym okręgu wymagają sporządzenia przez komisję
skrutacyjną/ mandatową:
3.
Protokołu prawomocności zebrania w danym okręgu, na podstawie listy
członków, w tym obecnych na zebraniu wyborczym,
4.
Protokołu z ustalenia wyników wyborów w danym okręgu.
Protokoły te są podstawowymi dokumentami dotyczącymi wyboru delegatów. Ich
brak będzie podstawą do nieuznania prawomocności zebrania wyborczego a w
konsekwencji dokonanych na nim wyborów. Ponadto każdy członek związku ma
prawo zgłosić informację lub zastrzeżenia co do ewentualnych nieprawidłowości w
wyborach. Kwestie te rozpatruje RKW i podejmuje stosowne decyzje. RKW może to
uczynić w każdym czasie.

2.

3.

Komisja Zakładowa (lub zakładowa komisja wyborcza – jeżeli taka jest powołana) ma obowiązek
złożyć sprawozdanie wyborcze, nazwane protokołem wyborczym. (nie mylić ze sprawozdaniem z
działalności komisji za okres kadencji).
RKW będzie wymagała następującego kompletu dokumentów:
W przypadku ZZD:
Do przejrzenia w trakcie wyborów:
protokołu prawomocności zebrania w danym okręgu,
listy członków w danym okręgu,
protokołu z ustalenia wyników wyborów w danym okręgu.
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a ze wszystkich zebrań ZZC lub ZZD, odpowiednio:
(druki protokołów wymienionych w pkt.2),5),6),7) dostarcza przedstawiciel RKW)
1) oryginał listy członków z zaznaczeniem obecnych na zebraniu (wymienieni wszyscy członkowie z
nazwiska i imienia, podpisują się tylko przybyli na zebranie),
2) oryginał protokołu stwierdzającego prawomocność posiedzenia wyborczego,
3) oryginał protokołu wyborczego zakładowej/międzyzakładowej komisji wyborczej (w przypadku jej
niepowołania protokół sporządza komisja zakładowa/międzyzakładowa),
4) oryginał ankiet osobowych wybranych: przewodniczącego KZ/KM; delegatów na WZDR i delegatów
do władzy stanowiącej branżowej jednostki organizacyjnej,
5) oryginał protokołu z ustalenia wyniku wyborów władz organizacji zakładowej i międzyzakładowej
(ewentualnie z zastosowaniem list cząstkowych),
6) oryginał protokołu z ustalenia wyniku wyborów delegatów na WZD regionu lub protokołu z wyboru
elektorów,
7) oryginał protokołu z ustalenia wyniku wyborów delegatów do władzy stanowiącej branżowej
jednostki organizacyjnej - z podaniem nazwy jednostki organizacyjnej, której on dotyczy,
a ponadto:
8) kopia protokołów z wyborów przewodniczących komisji wydziałowych, oddziałowych, kół –
potwierdzonych przez komisję zakładową lub zakładową komisję wyborczą wpisem za zgodność z
oryginałem.
9) kopia uchwały zakładowego zebrania członków/delegatów, o wejściu w skład komisji zakładowej
przewodniczących komisji wydziałowych, oddziałowych, kół,
lub
kopia uchwały zakładowego zebrania członków/delegatów o nie wejściu w skład komisji zakładowej
przewodniczących komisji wydziałowych, oddziałowych, kół lub innych niższych jednostek
organizacyjnych
10) kopia uchwały zgłaszającej organizację do branżowej jednostki organizacyjnej Związku lub kopia
uchwały o kontynuacji przynależności na kolejną kadencję,
Przewodnicząca RKW przeprowadza szkolenia w zakresie zasad wyborczych, na których w sposób jak
najbardziej praktyczny wyjaśnia zawiłości procedury wyborczej i zmian wprowadzonych w ostatnim okresie do
Ordynacji Wyborczej. Na szkoleniu przekazywane są wzory dokumentów do przygotowania wyborów i ich
przeprowadzenia, wymaganych również w celu ustalenia prawomocności wyborów.
Podstawowe informacje dotyczące zasad wyborczych umieszczane są na stronie internetowej Regionu NSZZ
"Solidarność" Wielkopolska Południowa http://www.solidarnosc.kalisz.pl
Komisje mają obowiązek poinformować RKW na email: elaregion@wp.pl, , co najmniej 14 dni przed wyborami
o terminie, miejscu i godzinie zebrania wyborczego.
Przewodnicząca RKW
Elżbieta Wdowczyk

