PROTOKÓŁ
Zakładowej/Międzyzakładowej* Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność”
przy……………………………………………………………………………..
(nazwa i adres zakładu pracy)

z przeprowadzonych wyborów poza zebraniem (z urną)

Na podstawie Decyzji Nr…….../20..…r. Regionalnej Komisji Wyborczej Regionu
Małopolskiego NSZZ „Solidarność” z dnia ………………przeprowadzono wybory poza
zebraniem (z urną) na kadencję 2018-2022.
Komisja Zakładowa na posiedzeniu w dniu ………………. zaproponowała:
- wielkość Komisji Zakładowej w ilości ………. członków (wraz z przewodniczącym),
- wielkość Komisji Rewizyjnej w ilości ……. członków,
- utworzenie list rezerwowych
- liczbę tur głosowania w liczbie …,
- (przystąpienie/kontynuacja przynależności* do regionalnej sekcji/sekretariatu* branżowego ......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................).
Referendum ws. liczby członków Komisji Zakładowej i Rewizyjnej, utworzenia list
rezerwowych oraz liczby tur głosowania, (przystąpienie/kontynuacja przynależności* do
regionalnej sekcji/sekretariatu branżowego) przeprowadzono w dniu ……………….20.....r.
Liczba:
- członków Związku uprawnionych do głosowania w referendum ………..
- co najmniej połowy uprawnionych do głosowania …………
- członków Związku biorących udział w referendum ………
- głosów ważnych ……….
- głosów nieważnych …………….
- głosów za wielkością Komisji Zakładowej w ilości …….. członków ….
- głosów przeciw …………
- głosów wstrzymujących ………
- głosów za wielkością Komisji Rewizyjnej w ilości …….. członków ….
- głosów przeciw …………
- głosów wstrzymujących ………
- głosów za utworzeniem list rezerwowych ……. członków .....
- głosów przeciw …………
- głosów wstrzymujących ………
- głosów za zaproponowaną liczbą tur głosowań … członków ….
- głosów przeciw …………
- głosów wstrzymujących ………
- głosów za przystąpieniem/kontynuacją przynależności* do regionalnej sekcji/sekretariatu
branżowego - głosów .....…
- głosów przeciw …………
- głosów wstrzymujących ………
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W wyniku głosowania w referendum ustalono większością głosów:
- liczbę członków Komisji Zakładowej w ilości ………osoby
- liczbę członków Komisji Rewizyjnej w ilości …….osoby
- utworzenie/ nietworzenie* list rezerwowych
- liczbę tur głosowania …
- przystąpienie/kontynuacja przynależności* do regionalnej sekcji/sekretariatu* branżowego
W dniu ……………20....r. Komisja Zakładowa postanowiła (uchwałą nr…../…) powołać
………. osobową Komisję Wyborczą (nie mniej niż 3 członków) w składzie:
1. ……………………………
2. ……………………………
3. …………………………..
4. …………………………..
Komisja wyborcza w dniu ……………..20.....r. poinformowała członków Związku
o przeprowadzanych wyborach z urną, zasadach wyborczych oraz kalendarium
wyborczym poprzez wywieszenie komunikatu na tablicach informacyjnych w zakładzie
pracy (min. 14 dni przed planowanym terminem głosowania).
W dniach od dnia poinformowania członków do ……………20......r. (min. 7 dni od dnia
poinformowania członków) Komisja Wyborcza zbierała pisemne zgłoszenia kandydatów
na członków Komisji Zakładowej i Rewizyjnej, na delegatów (elektorów) na WZD
Regionu i WZD regionalnej sekcji/sekretariatu* branżowego z podaniem:
- danych osobowych kandydata
- funkcji związkowej, na którą jest zgłaszany
- podpisu zgłaszającego
- zgody kandydata na kandydowanie
- ankiety osobowej kandydata na WZD regionu, regionalnej sekcji/ sekretariatu*.
Sporządzone przez Komisję Wyborczą listy kandydatów (umieszczonych w kolejności
alfabetycznej) na poszczególne funkcje związkowe wywieszono na tablicach ogłoszeń w
dniu ……… 20...r. (min. 3 dni przed terminem wyborów).
Zgłoszono/nie zgłoszono* zastrzeżenia do kandydatów ……...…………………………...,
o których Komisja Wyborcza poinformowała członków Związku w dniu……………........
Komisja Wyborcza sporządziła karty do głosowania (kandydaci na kartach umieszczeni są
w kolejności alfabetycznej), komisyjnie zaplombowała urnę wyborczą, sporządziła listy
członków Związku oraz wyznaczyła termin, godziny i miejsce wystawienia urny.
Uchwałą nr …/20..... Komisja Wyborcza powołała Komisję Skrutacyjną (min. 3 osoby)
w składzie:
1………………………………
2. …………………………….
3. ……………………………..
W dniach ………………………..20.....r. przeprowadzono wybory (przy urnie musi być
przez cały czas co najmniej dwóch członków komisji skrutacyjnej):
1. na wydziale/w oddziale/zakładzie*…………………………w dniu…………...20.....r.
- uprawnionych do głosowania: ……
- oddanych głosów: …………
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2. na wydziale/w oddziale/zakładzie*…………………………………w dniu………….20......r.
- uprawnionych do głosowania: …… .
- oddanych głosów: …………
3. na wydziale/w oddziale/zakładzie*…………………………………w dniu………….20....r.
- uprawnionych do głosowania: …… .
- oddanych głosów: …………
W dniu …………… 20....r. Komisja Wyborcza sporządziła protokół z ustalenia listy
członków Związku, którzy wzięli udział w wyborach oraz przekazała Komisji
Skrutacyjnej urnę z głosami.
Po zakończonych wyborach w dniu ….......… Komisja Wyborcza na podstawie podpisów
umieszczonych na liście członków uprawnionych do głosowania (lista wszystkich członków
Związku) ustaliła, iż w głosowaniu wzięło udział …… członków Związku.
Uwaga!
(Po zakończeniu wyborów Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z wynikami wyborów).

…………………………….
…………………………….
…………………………….
(podpisy wszystkich członków Komisji
Wyborczej)

………………, dnia ……………..20.....r.

*Niepotrzebne skreślić
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