Tymczasowy regulamin wyborów członków Rady Normalizacyjnej
§ 1.
1. Komisja wyborcza, zwana dalej „komisją” powołana na podstawie art. 20 ust. 2
ustawy z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji ( Dz. U. Nr 169, poz. 1386 z późn.
zm.), zwanej dalej ustawą, wyłania ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza
komisji.
2. Komisja obraduje na posiedzeniach. Z kaŜdego posiedzenia komisji sporządza się
protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu.
3. Komisja podejmuje decyzję w formie uchwał większością głosów.
4. Przewodniczący komisji reprezentuje komisje na zewnątrz.
§ 2.
1. Ogłoszenie o wyborach przeprowadzanych na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy.
2. Ogłoszenie zamieszcza się w dwóch dziennikach o zasięgu ogólnopolskim oraz na
stronie internetowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
3. W terminie określonym w ogłoszeniu o wyborach organizacje, o których mowa
w art. 19 ust. 1 pkt 2-6 ustawy, zwane dalej „organizacjami”, zgłaszają, w formie
pisemnej, kandydatów na członków Rady Normalizacyjnej, zwanej dalej „Radą”
albo zgłaszają jedynie zamiar uczestnictwa w wyborach.
4. Organizacje, o których mowa w ust. 2, uzyskują czynne prawo wyborcze.
5. Kandydat moŜe być zgłoszony tylko przez jedna organizację.
6. Organizacja moŜe zgłosić tylko jednego kandydata. W wypadku zgłoszenia tego
samego kandydata przez więcej niŜ jedną organizację, za waŜne uznaje się
zgłoszenie, które wpłynęło z wcześniejszą datą. Organizacje te mogą zgłosić
nowego kandydata z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w ust.2.
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 komisja informuje niezwłocznie
organizacje o przyjęciu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5.
8. Zgłoszenie zawierające dane osobowe oraz krótką charakterystykę zawodową
kandydata powinno wpłynąć do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, zwanego
dalej „PKN”, w terminie wskazanym w ogłoszeniu.
9. Zgłoszenie jest niewaŜne, jeśli nie zostało podpisane przez osobę uprawnioną do
reprezentowania organizacji na zewnątrz.
§ 3.
1. Po upływie terminu do zgłaszania kandydatów komisja, z zastrzeŜeniem ust. 2-4,
podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu głosowania.
2. JeŜeli w którejkolwiek z grup organizacji zgłoszono mniej niŜ trzech kandydatów
komisja wyznacza dodatkowy 7 dniowy termin zgłaszania kandydatów liczony od
dnia ukazania się ogłoszenia, o którym mowa w ust. 3.
3. O wyznaczeniu nowego terminu komisja informuje poprzez zamieszczenie
ogłoszenia w dwóch dziennikach o zasięgu ogólnopolskim oraz na stronie
internetowej PKN.
4. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, komisja podejmuje
uchwałę o przeprowadzeniu głosowania, z tym Ŝe wybory przeprowadza się tylko w
tych grupach organizacji, w których zgłoszono więcej niŜ pięciu kandydatów.

5. O podjęciu uchwały, o której mowa w ust. 1 albo 4, komisja zawiadamia
organizacje, posiadające czynne prawo wyborcze i przesyła im karty do głosowania
wraz z instrukcją o sposobie głosowania oraz kopertą zwrotną.
§ 4.
1. Komisja na podstawie otrzymanych zgłoszeń sporządza listę kandydatów na
członków Rady, z uwzględnieniem podziału na grupy organizacji wynikających z art.
19 ust. 1 pkt 2-6 ustawy.
2. Listę, o której mowa w ust. 1, wraz z informacjami o kandydatach zamieszcza się
na stronie internetowej PKN.
§ 5.
1. Organizacja uczestnicząca w wyborach wybiera kandydatów z listy, o której
mowa w § 4 ust 1, z zastrzeŜeniem § 3 ust. 4.
2. Głosowanie przeprowadza się drogą korespondencyjną w terminie 28 dni od
podjęcia uchwały, o której mowa w § 3 ust. 1 albo 4. O zachowaniu terminu
decyduje data otrzymania głosu przez komisję.
3. Po upływie 7 dni od dnia zakończenia głosowania komisja dokonuje otwarcia
kopert z kartami do głosowania w celu policzenia oddanych głosów.
§ 6.
Członkami Rady, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2-6 ustawy:
1) w grupach organizacji, w których przeprowadzono głosowanie, zostaje
pięciu kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów;
2) w grupach organizacji, w których zgłoszono pięciu i mniej niŜ pięciu
kandydatów zostają wszyscy zgłoszeni kandydaci.
§ 7.
1. Komisja przedstawia Prezesowi Polskiego Komitetu Normalizacyjnego , zwanemu
dalej „Prezesem”, wyniki wyborów wraz z dokumentacją w terminie nie dłuŜszym niŜ
14 dni od dnia zakończenia głosowania.
2. W przypadku, gdy w którejkolwiek grupie organizacji wynik głosowania uniemoŜliwi
wyłonienie pięciu członków Rady, Prezes ogłasza wybory uzupełniające w danej
grupie organizacji.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 komisja przesyła do organizacji, które wzięły
udział w wyborach, zawiadomienie o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających,
wraz z karta do glosowania oraz kopertą zwrotną.
4. Głosowanie w wyborach uzupełniających przeprowadza się drogą
korespondencyjną w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia wyborów uzupełniających.
5. JeŜeli wyniki wyborów uzupełniających uniemoŜliwia wyłonienie członków Rady w
którejkolwiek grupie organizacji, Prezes ogłasza ponowne wybory; przepisy ust. 3 i 4
stosuje się odpowiednio.

§ 8.
1. Prezes przesyła informacje o ustalonym składzie Rady do wszystkich organizacji,
które wzięły udział w wyborach, w terminie 7 dni od dnia przedstawienia przez
komisję wyborczą ostatecznych wyników wyborów.
2. Wyniki wyborów są publikowane w miesięczniku „Wiadomości PKN. Normalizacja”
oraz na stronie internetowej PKN.

