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UCHWAŁA NR 410612022

1. klucz liczbowy według którego wybierani są delegaci na
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego ŃSZZ,,Soiidarnóść'' -

termin rejestracji przez RKW protokołów z
Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
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Ztządu Regionu ŚĘsko-Dąbrowskiego NSZZ,,Solidarność''
z dnia 22 czerwca 2022 r.
zmieniona uchwałą nr 110712022

Zaruąd Regionu Sląsko-Dąbrowskiego NSZZ ,,Solidarność" na podstawie § 73 ordynacji
wyborczej NSZZ,,Solidarność" określa:

Walnę Zębranie Delegatów
na każde rozpoczęte 400

członków ptzypada 1 mandat delegata
2. minimalną liczbę człoŃów NSZZ ,,Solidarność''

wynosi 200
tworzących okręg wyborczy - która

3, klucz liczbowy według którego wybierani są elektorzy na zebrania w okręgach
łączonych- na każde rozpoczęte 50 członków ptzypad,a 1 mandat elektora

4. datę 15 marca 2023 r. - jako ostateczny termin rejestracji przezRKw Regionu Śląsko-
Dąbrowskiego NSZZ ,,Solidamość" protokołów z wyborów elektorów na zebranie
wyborcze w okręgach łączonych,

5. datę 10 kwietnia 2023 r. - jako ostateczny
wyborów delegatów na Walne Zebranie
NSZZ ,,Solidarność".

Delegaci na WZDR oraz elektorzy na zebrania w okręgach łączonychwybierani są zgodnie z
ltczbą członków w dniu wyborów, co musi być potwierdzone aŃietą informacyjną według
stanu na dzień wyborów przedstawioną pełnomocnikowi RKW w trakcie zebranii
wyborczego i dołączoną do protokołów wyborczych

WaruŃiem rozpoczęcia procedury wyborczej, a ta}Źe rejestracji protokołów wyborczych na
kadencję 2023 - 20ż8 przez RKW jest dostarczęnię ZR ankiet informacyjnych o liczę-bności
człoŃÓw danej organtzacji związkowej zgodnie z obowtązującymi prŻepisami w tym
zakresie oraz analizy składek za2020 i ż02l rck.
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