
Załącznik nr 1 do Regulaminu
Obrad Wielkiej Ławy Brackiej

Regulamin Pracy Komisji
Mandatowej i Mandatowo-Wyborczej

§ 1.
1. Komisję Mandatową lub Mandatowo-Wyborczą wybiera Wielka Ława na podstawie § 3 pkt 2

lit b) Regulaminu Obrad Wielkiej Ławy.
2. Komisja  Mandatowa  działa  w  trakcie  obrad  Wielkiej  Ławy  innej  niż  Wielkiej  Ławy

sprawozdawczo-wyborczej, w trakcie której działa Komisja Mandatowo-Wyborcza.
3. Członków komisji wybiera się w sposób jawny.
4. Członkowie Komisji ze swego grona wybierają Przewodniczącego Komisji.
5. Członkami Komisji Mandatowo-Wyborczej nie  mogą być  uczestnicy obrad kandydujące  do

organów Bractwa.
6. W pracach Komisji biorą udział jedynie jej Członkowie, z tym ze do prac technicznych mogą

być zaproszeni inni uczestnicy obrad.
7. Do zadań Komisji należy:

a) sprawdzenie  prawa  poszczególnych  uczestników  do  uczestnictwa  w  Wielkiej  Ławie,
sporządzenie listy uczestników obrad i wydanie mandatów uczestnictwa uprawniających do
udziału w głosowaniach,

b) ustalenie  ważności  obrad  Wielkiej  Ławy,  poprzez  porównanie  listy  uczestników  obrad
z aktualnym wykazem Członków Bractwa i dokonanie odpowiednich obliczeń,

c) prowadzenie  głosowań tajnych ustalonych przez Wielką  Ławę,  wraz z ustalaniem zasad
wypełniania kart do głosowania,

d) prowadzenie wyborów do organów Bractwa zgodnie z zasadami  § 6 Regulaminu Obrad
Wielkiej Ławy,

e) czuwanie  nad  prawidłowym  przebiegiem  głosowania,  zbieranie  głosów  i  obliczanie
wyników,

f) sporządzanie protokołów z załącznikami z głosowań i wyborów.

§ 2.
1. Protokół  z  głosowań  tajnych  powinien  zawierać:  datę  i  miejsce  głosowania,  liczbę

uprawnionych do głosowania, liczbę głosujących, liczbę głosów ważnych i nieważnych, liczby
głosów na poszczególne stanowiska, wyniki głosowania oraz załączone karty do głosowania.

2. Protokół z wyborów powinien zawierać listy kandydatów do poszczególnych organów Bractwa,
liczbę uprawnionych do głosowania, liczbę głosujących, liczbę głosów ważnych i nieważnych,
liczby  głosów  oddanych  na  poszczególnych  kandydatów  wyniki  wyborów  oraz  załączone
w zalakowanej kopercie karty wyborcze.

3. Protokół prac  Komisji  podpisują  Przewodniczący oraz  inni  Członkowie  Komisji  z  tym,  że
każdy Członek Komisji ma prawo do wniesienia własnych uwag lub zastrzeżeń.

4. Protokoły po  sporządzeniu  i  odczytaniu  podlegają  akceptacji  przez  Wielką  Ławę  i  zostają
złożone do dokumentów obrad.
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