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Kadencja 20"18-2022

'

ZESTAW i UKI,AD DOKUMENToW WYBORCZYCH
przekaz'ryanych do RKW
przez Organizaile Zakladowe/Iligdzyzakladowe te2 Oddzialowe/Wydzialowe/Podzakladowe
i oddzialy oraz Sekcje BranZowe i Problemowe rejestrowane w Regionie Mazowsze

pROSIMY - Zachowaj do wybordw i utdi dokumenty wedtug tej rozpiski- bQdzie lath'iei Tobie i RKll

DZIQKUJEMY

1.

Formularz ewidencyjny- czytelnie wlpelniony z obu stron,

Oryginal' + lkapia (organizacje

z

Oddzia]6w + 2 kopie)

2. Protok6lposiedzenia
3. Porz4dekposiedzenia
4. Regulamin obrad
5. protok6l Komisji Skrutacyjnej (lub Mandatowo-Wyborczej) stwierdzaj4cy
6. Lista czlonk6w lub delegat6w wraz z podpisami obecnych na posiedzeniu

7.

prawomocnos6 Zebtanla

Dla delegat6w - Uchwala KZlKM/Rady o kluczu wyborczym + Protok6l wyborczy (Komisji
Wyborczej, a jedli jej nie ma to KZIKM/ Rady..) z dokumentacjq ustalenia wynik6w wybor6w
delegat6w w poszczeg6lnych okrpgach)
Zestaw niezbEdnych uchwal:
a) o liczebnoSci KZIKMI KO/KW/Rady Sekcji itp.
b) o liczebno5ci Komisji Rewizyjnej (Zakladowej/Miqdzyzakladowej/ Oddzialowej, Sekcji itp.)
c) o liczbie tur glosowania
d) o wejsciu w sklad (ieieli majq wejsd) KZKM Przewodniczqcych wladz wykonawc zych nzszych
j

ednostek organizacYjnYch

e/ o powolaniu Prezydium (eSIi ma by6 powolane) i jego liczebno5ci
) o przynalehnoSci lub kont5rnuowaniu przynale2noSci do Sekcj i BranZowej
8. protokr6l Komisji Skrutacyjnej z ustalenia wynik6w wybor6w wtadz OZOWOWSekcji/Oddziatu
a) ustalenia wynik6w wyboru Przewodnicz4cego KZIKM/KO/ Rady""
b) ustalenia wynik6w wyboru pozostalych czlonk6w KZKMIKO/ Rady""
c) ustalenia wynik6w wyboru czlonk6w Komisji Rewiryjnej
9. Jeircli jest Uchwala wg 7 d) - Protokoly Komisj i Skrutacyjnych z ustalenia wynik6w wybor6w
P.zewodnicz4cych wladz wykonawczych ni2szych jednostek organizacyjnych Ipatrz 8a)]
10. Protoktil wyboru Przewodnicz4cego Komisji Rewiryjnej
I 1. Protok6l ukonstytuowania sip KZiKMiKOl Rady Oddzialu, a jeieli jest Uchwala wg 6 e) Wyboru
prerydium KZlKM/KO/Rady oddzialu; dla Sekcii - Protok6l z wyboru Prerydium Rady Sekcji

:

dokumenty 2*10 arYginal + I' koqia
na
12. protok6l Komisji Skrutacyjnej z ustalenia wynik6w wyboru delegat6w na WZD RM lub elektor6w
+
kopie
2
oryglnal
wyb6r delegata na WZD RM
(ieieli
13. protok6t Komisji Skrutacyjnej z ustalenia wynik6w wyboru delegat6w do Sekcji Bran'owych
jest Uchwala wg 6

f)

-

Orygina] + 2 kopie

14. protok6l Komisji Skrutacyjnej z wyboru delegat6w do Oddzialu (dla Organizacji z Oddzial6w)
UWAGA! Z ustalenia wynik6w wybor6w elektorow do okrqgu l4czonego oraz z ustalenia w)'nik6w wybor6w delegatow do
Oddzialu musza byi dwa odrebne Drotokolv wedlug formularzy RKW.

Oryginal + 2kopie

15. Ankiety osobowe kandyduj4cych wg wg 8a)' 12 i 13 (nie dotyczy osrib, legitymajqcych sig
OrYg ina 1Y
potwierdzonq pnez RKIY kopitl ankiety)
16. Pisemne zgloszenia kandydat6w

wg 12 i l3

oryglnal + 1 kopia

Kserokopie mozna zrobid w Regionie Mazowsze.
Nowe formularze dokument6w wyborczych sq do odebrania w Regionie, Warszawa, ul. Wolska 47 pok.
i na stronie \yww.solidarnosc.orq.pl/mazowsze , a numery druk6w odpowiadajq pozycjom w niniejszym Zestawieniu
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