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Szczecin 10.10.2022 r. 

 

Informacja wyborcza nr 2 
GŁOSOWANIE NA DELEGATÓW OMK NSZZ „S” 

na kadencję 2023 - 2028 
 

 

Witamy wszystkich. 
 

W nawiązaniu do pierwszej informacji wyborczej z dnia 19.09.2022 r. przedstawiamy listę 
zgłoszonych kandydatów na delegatów OMK NSZZ Solidarność. Każdy członek OMK NSZZ 

Solidarność powinien oddać swoje głosy na wybranych kandydatów na załączonej 
karcie do głosowania wg instrukcji poprzez odesłanie / dostarczenie jej do naszego biura 

w Szczecinie. 
 

Komisja OMK NSZZ Solidarność ustaliła klucz wyborczy na przyszłą kadencję według 
którego zostały zatwierdzone: 

 
➢ 24 miejsca mandatowe dla delegatów. 

 

 
Dodatkowo zostanie utworzona lista delegatów rezerwowych, którzy w przypadku wycofania się 
/ rezygnacji delegata głównego będą go zastępować. 

 
Jak głosować? 

➢ Proszę postępować zgodnie z instrukcją na karcie do głosowania. 
➢ Wszystkie głosy będą zbierane do urny wyborczej, która zostanie otwarta 

09.01.2023 i wtedy zostaną przeliczone przez Komisję Skrutacyjną wszystkie głosy. 
 
 
 

Aby wybory delegatów były ważne musi w nich wziąć udział przynajmniej połowa członków 

OMK NSZZ Solidarność, dlatego zwracamy się z ogromną prośbą do wszystkich o oddanie 
swojego głosu na jak największą ilość kandydatów z załączonej karty do 

głosowania. 
 

 
Wybrani Delegaci na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym będą wybierać:  

➢ Przewodniczącego OMK NSZZ Solidarność, 

➢ Komisję OMK NSZZ Solidarność, 
➢ Komisję Rewizyjną OMK NSZZ Solidarność, 

➢ Delegatów na Walny Zjazd Delegatów Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ 
Solidarność, 

➢ Delegatów na Walny Zjazd Delegatów Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ 
Solidarność. 

 

Delegaci będą także przyjmować sprawozdanie z działalności OMK za kadencję 2018-2022 jak i 
określać plan działania OMK NSZZ Solidarność na przyszłą kadencję. 
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Głosowanie zdalne 
 

Ta informacja zostanie rozesłana także na wszystkie adresy e-mailowe dostarczone przez 
marynarzy do OMK NSZZ Solidarność przy wypełnianiu deklaracji. Marynarze podczas 

wyborów delegatów tj. pomiędzy 13.10.2022 a 02.01.2023 będą mieli możliwość oddania 
swojego głosu przez Internet. Szczegółowa informacja na stronie www.omk.org.pl 

Przypominamy jednak, iż głosować można tylko raz. 
 

ALBO KOPERTA  

ALBO GŁOSOWANIE ZDALNE!!! 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym biurem. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Przypominamy wszystkim Kalendarz wyborczy na kadencję 2023 – 2028. Część tekstu, która 

została skreślona jest już za nami. 

 
19.09.2022 otwarcie listy kandydatów na delegatów i rozesłanie do wszystkich osób zrzeszonych w OMK, informacji o 
wyborach do władz OMK NSZZ Solidarność na kadencję 2023-2028 wraz z informacją wyborczą w tym prośbę o zgłaszanie 
kandydatów na delegatów. Dodatkowo przewidziana jest informacja dotycząca wyborów na stronie internetowej OMK oraz 
wysyłka e-mail i sms. 
 
03.10.2022 zamknięcie listy kandydatów na delegatów. 
 
Prezentacja kandydatów na delegatów i kampania wyborcza – w związku z faktem, iż wybory na delegatów na WZD OMK 
NSZZ Solidarność odbywają się za pośrednictwem „urny wyborczej” każdy kandydat będzie miał możliwość 
autoprezentacji oraz przedstawieniem informacji o swojej osobie, która będzie zawarta na karcie do głosowania oraz na 
stronie internetowej OMK. Autoprezentacja ograniczona jest do700 znaków. 
 
05.10.2022 przedstawienie listy kandydatów na delegatów w siedzibie OMK oraz opublikowanie jej na stronie 
internetowej OMK. 

 
do 12.10.2022 – rozesłanie do wszystkich członków OMK listów zawierających listę kandydatów na 

delegatów wraz z informacjami wyborczymi dla tego etapu wyborów. 

 

Od 13.10.2022 do 02.01.2023 – wybory delegatów OMK NSZZ Solidarność. (liczy się data stempla 

pocztowego ) 

 
Pomiędzy 09.01.2023 i 30.03.2023 – zebranie sprawozdawczo - wyborcze delegatów OMK NSZZ Solidarność 

oraz wybory do władz OMK NSZZ Solidarność (Przewodniczący, Komisja OMK, Komisja Rewizyjna) oraz 

delegatów na WZD Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ Solidarność oraz WZD Krajowej Sekcji Morskiej 

arynarzy i Rybaków NSZZ Solidarność. W przypadku braku kworum zostanie zastosowana metoda wyborów 

„z urną” 

 
 
Komisja Wyborcza OMK 
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