Uchwała Nr 70/IX
Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 22 marca 2017r.
ws. kalendarza wyborczego na kadencję 2018-2022
W związku z kończącą się kadencją 2014-2018 obejmującą lata
funkcjonowania władz związkowych Zarząd Regionu Bydgoskiego na podstawie
Uchwały KK Nr 5/2017 ws. kalendarza wyborczego na kadencję 2018-2022
ustala następujący kalendarz wyborczy dla jednostek organizacyjnych Związku
zarejestrowanych w Regionie Bydgoskim NSZZ „Solidarność”.
§1
1. W terminie od 1 listopada 2017r. do 31 marca 2018r. 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 branżowej jednostki organizacyjnej
związku
4) wybory władz niższych jednostek organizacyjnych Związku zgodnie
z § 19 ust. 7i8 Statutu NSZZ „Solidarność”, a także delegatów
na zakładowe i międzyzakładowe lub koordynacyjne zebranie
delegatów mogą odbyć się we wcześniejszym terminie, w takim
przypadku wcześniejszy termin wyborów musi byś uzgodniony
z Regionalną Komisją Wyborczą;
5) delegatów na walne zebranie delegatów oddziału ZRB NSZZ
„Solidarność”;
2. W terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 odbywają się wybory:
1) władz regionu;
2) delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.
3. W terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2018r. odbywają się wybory:
1) władz regionalnych sekcji branżowych i problemowych;
2) władz regionalnych sekretariatów branżowych;
3) delegatów do kongresu regionalnego sekretariatu branżowego;
4) delegatów na walne zebranie delegatów krajowej sekcji branżowej.
4. W terminie od 1kwietnia do 31 maja 2018r. odbywają się wybory:
1) członków rady oddziału ZRB NSZZ „Solidarność”.

§2
1. Dokładne terminy wyborów wymienionych w §1 pkt 1,2,3,4,5 określa,
z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały właściwa komisja
zakładowa lub międzyzakładowa.
2. Dokładne terminy wyborów wymienionych §1 ust.2 pkt 1i2 określa,
z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały Zarząd Regionu
Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”.
3. Dokładny termin wyborów wymienionych w § 1ust.3 pkt 1,2,3,4 określa
odpowiednio, z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały właściwa

rada regionalnych sekcji branżowych
regionalnego sekretariatu branżowego.
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4. Dokładne terminy wyborów wymienionych w §1 ust.4 pkt1 określa,
z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały, właściwa rada
oddziału ZRB.
§3
1. Na podstawie §73 pkt.4 Ordynacji wyborczej NSZZ ”Solidarność’ ustala
się następujące terminy rejestracji przez RKW protokołów:
1) do 5 kwietnia 2018r. – z wyborów elektorów na zebrania wyborcze
w okręgach łączonych
2) do 20 kwietnia 2018r. – z wyborów delegatów na WZD – regionu
w okręgach naturalnych.
§4
1. Zgodnie z §75 pkt.1 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” oraz
pisemnym
porozumieniem
zawartym
pomiędzy
jednostkami
organizacyjnymi uprawnionymi do tworzenia okręgu łączonego,
zgłoszonym do RWK w terminie do 8 kwietnia 2018r. zostaną utworzone
okręgi wyborcze łączne.
2. W pozostałych przypadkach okręgi wyborcze łączne powstaną
na podstawie decyzji RKW po upływie terminu określonego w ust.1.

§5
1.

Wybory delegatów na WZD naszego regionu w okręgach wyborczych
łącznych odbywają się w terminie od 8 kwietnia 2018 do 30 kwietnia
2018r.
§6

1.

Traci moc Uchwała Nr 69/VIII ZRB NSZZ „Solidarność” z dnia
25 września 2013 r.

