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KOMUNIKAT
Regionalnej Komisji Wyborczej NSZZ "Solidarno56" Region Mazowsze
w sprawie wybor6w na kadencig 2078 - 2022
(z uwzglgdnieniem Uchwaly Nr 35/77 Zarz4du RM i Decyzji RKW nr 4/17 )
Regionalna Komisja Wyborcza przypornina:
0 Wybory w podstawowych jednostkach organizacyjnych odbywaj4 sig od 1 listopada 2017r.
do 31 marca 2018r., a w ich ni2szych iednostkach od 1 paZdziernika 20l7t.
B O posiedzeniu wyborczym Regionalna Komisja Wyborcza powinna byd powiadomiona, co
najmniei 14 dni przed iego terminem. Wa2ne !
O Delegaci na WZD Regionu Mazowsze wybierani sq w kluczu - 1 delegat na ka2de pelne 150.
czlonk6w Zwi4zku. Organizacje liczqce 150 (i wiycej) cztonk6w Zzuiqzku tuorzq okrggi naturalne
wybierajqce bezpoirednio delegat6u ua WZDRM i nk moSa sie Iaczyi z innltmi orgattizacjami. Waine!
B Elektorzy (w organizacjach poniZej 150 czlonk6w) wybierani s4 w kluczu - 1 elektor na peln4
10. czlonk6w Zwi4zkro. Organizacje liczqce mniej ni2 10 cztonk6w- dla wybrania elektora- muszq sig pol4czyi.
Dla wa2no5ci wybor6w, nale2y zloLy( W TERMINIE NIE PRZEKRACAIACYCM 14 DNI OD
DATY ZEBRANIA (nowy przepis Ordynacii Wyborczei!) do RKW, nastgpui4ce dokumenty:
--druki przygotoTr,ane przez RKW Regionu Mazozrtsze,
= Protok6l posiedzenia wyborczego Qtodpisany przez przewodnicz4cego Zebrania i protokolanta)
=> Porz4dek posiedzenia i Regulamin obrad -.
+ Uchwaly podjgte na posiedzeniu: l) o liczebnoSci Kz, KM, KP, Rady itd, 2) o liczebnosci Komisii
Rewizyinei, 3) o Iiczbie tur glosowania, oraz inne -iezeli sq podejmowane np. o przynaleino5ci lub
kontvnuowaniu przynaleino3ci (WaZne! je2eli nie wybiera si9 delegata) do Sekcii Bran2owej

.

+Protok6l Komisii Skrutacyjnei stwierdzajqcy prawomocnoSd posiedzenia, z peln4 list4
czlonk6w lub delegat6w z podpisami obecnych na posiedzeniu,
w przvpadku delegat6w tak2e z protokolern Wvborczym z ustalenia ich liczby wraz z protokolami
ich wyboru w poszcze96Inych okrggach i uchwala KZKM/ZOK o kluczu wvborczym
>Protok6l Komisii Skrutacyjnei z ustalenia wynik6w wyboru wladz danej organizacji
+ Protok6l KR z wyboru Przewodnicz4cego KR
lub protok6l KZ, KM z jej ukonstytuowania
= Protok6l KS z wyboru Prezydiumz KZ, KM, Rady
wybor6w delegat6w do Oddzialu (na
wynik6w
+Protok6l Komisji Skrutacyfnej ustalenia
Zebranie Delegat6w Oddzialu) - dotyczy organizacji z Oddzial6w
=Protokoly Komisii Skrutacyjnei z ustalenia wynik6w wybor6w: elektor6w do okrggu
l4czonego lub delegat6w na WZD RM,
wynik6w wybor6w delegat6w na Walne Zebranie
=Protok6l Komisji Skrutacyinej z ustalenia
Delegat6w Sekcji Bran2owej, (regionalnej lub krajowej )
+ Ankiety osobowe (wg Uchwaly KK nr 11/09 zm. Uchwalq KK nr 74/ 2013 i'25/17) nakadencjg 20182022, kandydujEcych na delegat6w oraz na Przewodnicz4cych KZ/KM i Rad Sekqi,
+Formularz ewidencyjny - wypelniony (w tym r6wnie2 NIP, REGON t nr konta bankouego).
RKW prosi o przekazywanie dokumentacii w ukladzie i liczbie przedstawionych na odwrotnej stronie.
Ostateczne terminy zlo2enia ww. dokument6w okre5la Uchwala nr 4/1 3 RKW RM - w zalqczeniu.

na nouq kailencjq

sktada sig raz, pod tlarunkiem posiadania kopii z
po|Tliadczeniem zgodnoici z oryginatem zto|onym ar RKW. Ankiety mo2na poSuiailczat u RKW zo
ilozaolnym terminie do kotica stycznia 2078r. Po tym terrninie ankiety potutierilzane bpdp po
zatwierlzeniu zlo2onej dokuuentacji uyborczej,
Uwagi dodatkowe:
a/ Zgodnie z Uchwal4 ZRM dla dopuszczenia delegata danei organizacii do WZD, niezbgdny iest brak

Uwaga: Ankietg

osobotuQ

zaleglo3ci w przekazywaniu przez orgaraizacig skladek zwi4zkowych .
b/ Nowe formularze dokumentdw wyborczych sq do odebrania w Regionie, Warszawa, ul. Wolska 47 i na stronie
wn,w.solidarnosc.or'g.pll nazowszt', gdzie zamieszczona iest r6wniez Ordynacia wyborcza dla OZ (OM, OP..).
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