Wytyczne Regionalnej Komisji Wyborczej Regionu
Częstochowskiego NSZZ "Solidarność"
dla organizujących i prowadzących zebrania
sprawozdawczo-wyborcze struktur
NSZZ "Solidarność" na kadencję 2018-2022
1. Minimum 14 dni przed zebraniem należy zgłosić na piśmie termin
zebrania sprawozdawczo-wyborczego Regionalnej Komisji Wyborczej
w siedzibie Zarządu Regionu.
2. W oparciu o Uchwałę KK nr 5/17 ws. kalendarza wyborczego na
kadencję 2018-2022 obowiązuje następujący kalendarz wyborczy:
2.1 W terminie od 1 listopada 2017 r. do 31 marca 2018 r. odbywają się
wybory:
1) władz podstawowych jednostek organizacyjnych Związku,
wymienionych w §19 Statutu NSZZ "Solidarność";
2) delegatów na walne zebranie delegatów Regionu;
3) delegatów na walne zebranie branżowych jednostek organizacyjnych
Związku;
4) wybory władz niższych jednostek organizacyjnych Związku, zgodnie
z §19 ust. 7 i 8 Statutu NSZZ "Solidarność", a także delegatów na zakładowe
lub międzyzakładowe zebranie delegatów mogą odbywać się we wcześniejszym
terminie.
2.2 W terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2018 r. odbywają się
wybory:
1) delegatów na walne zebrania delegatów regionu łączonych
elektorskich okręgów;
2) władz regionalnych sekcji branżowych i problemowych;
3) delegatów na walne zebranie delegatów krajowych sekcji branżowych.
2.3 W terminie od 1 kwietnia do 31 maja 2018 r. odbywają się wybory:
1) władz krajowych sekcji branżowych i problemowych;
2) delegatów na kongres krajowego sekretariatu branżowego.
2.4 W terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 r. odbywają się
wybory:
1) władz Regionu;
2) delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.
3. Przewodniczący Komisji Zakładowej odpowiada za przygotowanie na
piśmie sprawozdania z działalności Komisji Zakładowej i odpowiada za
poinformowanie o obowiązku przygotowania pisemnego sprawozdania Komisji
Rewizyjnej.
4. Regionalna Komisja Wyborcza zaleca organizatorom zebrań
sprawozdawczo-wyborczych uzgodnienie porządku obrad z przedstawicielem
Regionalnej Komisji Wyborczej.

5. Przewodniczący ustępującej Komisji Zakładowej (Międzyzakładowej,
Oddziałowej, Podzakładowej) odpowiada za przygotowanie wcześniej listy
członków lub członków i delegatów na Zakładowe Zebranie - zweryfikowana
lista członków lub delegatów powinna być potwierdzona podpisem
Przewodniczącego. Przedstawiciel Regionalnej Komisji Wyborczej jest
zobowiązany do sprawdzenia listy wszystkich członków danej Organizacji, a w
przypadku Zebrania Delegatów dodatkowo wszystkich dokumentów z wyboru
delegatów (protokół stwierdzający prawomocność zebrania, listy obecności,
protokoły z wyboru delegatów). Przewodniczący ustępującej Komisji jest
zobowiązany wymienione powyżej dokumenty przygotować i udostępnić
przedstawicielowi RKW.
6. Przewodniczący Komisji Zakładowej lub Przewodniczący Zakładowej
Komisji Wyborczej zobowiązany jest przygotować niezbędną dokumentację
wyborczą ustaloną przez Krajową Komisję Wyborczą.
7. Przedstawiciel Komisji Zakładowej lub Zakładowej Komisji
Wyborczej powinien odbyć szkolenie organizowane przez Zarząd Regionu
w sprawie procedur wyborczych (zgłoszenia do Zarządu Regionu).
8. Jeżeli podstawowa jednostka organizacyjna Związku należy do struktur
branżowych Związku Przewodniczący Komisji Zakładowej odpowiada za
dostarczenie na zebranie sprawozdawczo-wyborcze aktualnych przepisów
wyborczych przyjętych przez struktury danej branży.
9. Utworzenie łączonych okręgów elektorskich następuje po przednim
zarejestrowaniu w RKW protokołów z wyboru elektorów:
9.1 w drodze dobrowolnego porozumienia pomiędzy jednostkami
organizacyjnymi uprawnionymi do tworzenia okręgu łączonego, porozumienie
to wymaga pisemnego zgłoszenia tego faktu do Regionalnej Komisji Wyborczej
w terminie do 31 grudnia 2017 r.;
9.2 na podstawie decyzji Regionalnej Komisji Wyborczej po upływie
terminu wymienionego w pkt. 9.1.
10.
Po
zakończeniu
zebrania
sprawozdawczo-wyborczego
Przewodniczący Komisji Zakładowej jest zobowiązany w ciągu 14 dni
dostarczyć komplet dokumentów do Regionalnej Komisji Wyborczej
w siedzibie Zarządu Regionu.
11. Nieprzestrzeganie prawa wewnątrzzwiązkowego, w tym
w szczególności nierealizowanie lub nieprawidłowe realizowanie zapisów
Uchwały finansowej Związku oraz nierealizowanie Uchwały KK w sprawie
ankietowania struktur Związku stanowią podstawę do zweryfikowania liczby
członków Związku przez Regionalną Komisję Wyborczą.
12. Odstępstwa od powyższych wytycznych mogą być przyjęte wyłącznie
na podstawie decyzji Regionalnej Komisji Wyborczej po rozpatrzeniu
pisemnego, uzasadnionego wniosku struktury organizacyjnej Związku.

