
UCHWAŁA KK nr 11/13 

ws. regulaminu działania komisji wyborczych 

(zmieniona Uchwałą KK nr 27/17) 

tekst jednolity 

 

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, działając na podstawie § 61 ust. 2 Statutu  

NSZZ „Solidarność” ustanawia regulamin działania komisji wyborczych, powoływanych przez 

władze wykonawcze jednostek organizacyjnych Związku. 

 

Krajowa Komisja Wyborcza 

 

§ 1 

1. Krajowa Komisja Wyborcza, zwana dalej KKW, powoływana jest, zgodnie z 

postanowieniami § 152 Ordynacji Wyborczej, przez Komisję Krajową na okres 

kadencji. 

2. KKW może powołać spoza swojego składu pełnomocników do nadzorowania 

posiedzeń wyborczych. 

 

§ 2 

1. Zadaniem KKW jest nadzorowanie wyborów: 

1) władz organizacji regionalnych, 

2) władz krajowych sekretariatów branżowych, 

3) władz krajowych sekcji branżowych, 

4) władz Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów, 

5) władz krajowych sekcji problemowych, 

6) władz zakładowych organizacji koordynacyjnych, 

w tym delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów, na kongres krajowego sekretariatu 

oraz na walne zebranie delegatów krajowej sekcji. 

2. Wybory nadzoruje członek KKW lub upoważniony do tego przez KKW jej 

pełnomocnik. 

 

 

 

§ 3 

Ogólne zasady funkcjonowania i podejmowania decyzji przez KKW: 



1) posiedzenia KKW zwoływane są z jej własnej inicjatywy, 

2) KKW w sprawach wskazanych w § 153 pkt 7 i § 154 ust. 1 pkt 3 Ordynacji Wyborczej 

podejmuje uchwały, które stają się prawomocne po upływie terminu, o którym mowa 

w § 155 ust. 1 Ordynacji Wyborczej, 

3) uchwały, o których mowa w punkcie 2 podejmowane są zwykłą większością głosów w 

głosowaniu jawnym, przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, 

4) KKW ma prawo wydawać stanowiska i opinie jako akty o charakterze niewiążącym, 

5) w okresie pomiędzy posiedzeniami KKW, bieżącą działalnością KKW kieruje jej 

prezydium, 

6) Prezydium KKW tworzą przewodniczący oraz osoby wybrane na jego wniosek spośród 

członków KKW, w tym jego zastępca lub zastępcy oraz sekretarz. 

 

Regionalna komisja wyborcza 

 

§ 4 

1. Regionalna komisja wyborcza, zwana dalej RKW, powoływana jest, zgodnie z 

postanowieniami § 84 Ordynacji Wyborczej, przez dany zarząd regionu na okres 

kadencji. 

2. RKW może powołać spoza swojego składu pełnomocników do nadzorowania 

posiedzeń wyborczych. 

 

§ 5 

1. Zadaniem RKW jest nadzorowanie wyborów: 

1) władz organizacji zakładowych i międzyzakładowych, 

2) władz organizacji wydziałowych, oddziałowych oraz podzakładowych 

zarejestrowanych w danym regionie, 

3) władz zakładowych organizacji koordynacyjnych – na polecenie KKW, 

4) władz regionalnych sekretariatów branżowych, 

5) władz międzyregionalnych i regionalnych sekcji branżowych, 

6) władz regionalnego sekretariatu emerytów i rencistów lub regionalnej sekcji 

emerytów i rencistów, 

7) władz regionalnych sekcji problemowych, w tym delegatów na walne 

zebranie delegatów regionu, kongres regionalnego sekretariatu, walne 



zebranie delegatów regionalnej lub krajowej sekcji oraz na zakładowe 

zebranie koordynacyjne delegatów. 

2. Wybory nadzoruje członek RKW lub upoważniony do tego przez RKW jej 

pełnomocnik. 

 

§ 6 

Ogólne zasady funkcjonowania i podejmowania decyzji przez RKW: 

1) posiedzenia RKW zwoływane są z jej własnej inicjatywy, 

2) RKW w sprawach wskazanych w §  86 ust. 1 pkt 2) Ordynacji Wyborczej podejmuje 

decyzje, które stają się prawomocne po upływie terminu, o którym mowa w § 87 

Ordynacji Wyborczej, 

3) uchwały, o których mowa w punkcie 2 podejmowane są zwykłą większością głosów w 

głosowaniu jawnym, przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, 

4) RKW ma prawo wydawać stanowiska i opinie jako akty o charakterze niewiążącym, 

5) w okresie pomiędzy posiedzeniami RKW, bieżącą działalnością RKW kieruje jej 

prezydium, 

6) Prezydium RKW tworzą przewodniczący oraz osoby wybrane na jego wniosek spośród 

członków RKW, w tym jego zastępca lub zastępcy oraz sekretarz. 

 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Tracą moc Uchwały KK nr 3/06 oraz 19/09. 

 

 

 

Kołobrzeg, 7 maja 2013 r.      Komisja Krajowa 

         NSZZ „Solidarność” 

 

 


