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Komisja wyborcza informuje

Wybory do rady zakładowej 2018
– Ogłoszenie wyborcze –
Zgodnie z § 13 Ustawy o ustroju przedsiębiorstw (BetrVG) najpóźniej do końca maja 2018 r. muszą zostać wybrane w zakładach nowe rady zakładowe. Dlatego niniejszym zostają ogłoszone wybory nowej rady zakładowej dla przedsiębiorstwa

............................................................................................................	Tutaj należy wpisać nazwę przedsiębiorstwa, a jeśli w przedsiębiorstwie istnieje kilka zakładów z własnymi radami zakładowymi, nazwę zakładu, dla którego jest właściwa komisja wyborcza. Jeśli pracownicy różnych części zakładu i bardzo małych zakładów (§ 4 BetrVG) wybierają wspólnie radę zakładową, wówczas należy dodatkowo dokładnie podać, jakie oddziały biorą udział w wyborach.

Wraz z wydaniem tego ogłoszenia wyborczego zostają rozpoczęte wybory do rady zakładowej. To ogłoszenie wyborcze informuje o szczegółach tych wyborów.


I.	Kto może wybierać, kto może zostać wybrany?
1. 	Poniższe informacje dotyczące prawa wyborczego nie są przewidziane w Ordynacji wyborczej. Jednakże mogą pomóc wyborcy w odpowiedzi na pytanie, kto w zakładzie posiada lub może posiadać czynne prawo wyborcze.
Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pracownikom zakładu, którzy w dniu zebrania pracowników dotyczącego wyborów (data:	Należy wpisać datę zebrania pracowników dotyczącego wyborów, którą należy wyznaczyć u dołu w punkcie IV.2. ...............................) ukończyli 18-ty rok życia, o ile nie są pracownikami na stanowisku kierowniczym. Czynne prawo wyborcze przysługuje także osobom zatrudnionym w ramach pracy domowej, którzy w sprawie głównej pracują dla zakładu. 	Jeśli w zakładzie w sposób nieulegający wątpliwości nie są zatrudnieni żadni pracownicy w ramach pracy domowej, wówczas należy opuścić to zdanie. Czynne prawo wyborcze przysługuje także pracownikom innych przedsiębiorstw, którzy są udostępnieni zakładowi w celu świadczenia pracy, jeśli pracują w zakładzie dłużej niż trzy miesiące. 	Jeśli w zakładzie w sposób nieulegający wątpliwości nie są zintegrowani organizacyjnie żadni pracownicy innych przedsiębiorstw, wówczas należy opuścić to zdanie. Czynne prawo wyborcze przysługuje także pracownikom oraz urzędnikom służby publicznej, jeśli są udostępnieni pracodawcy w celu świadczenia pracy. 	Jeśli w zakładzie w sposób nieulegający wątpliwości nie są zintegrowani organizacyjnie żadni pracownicy ani urzędnicy służby publicznej, wówczas należy opuścić to zdanie.
Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim osobom z czynnym prawem wyborczym, które przynależą do zakładu już sześć miesięcy	Jeśli zakład, w którym są przeprowadzane wybory do rady zakładowej, istnieje krócej niż 6 miesięcy, wówczas nie trzeba pracować w zakładzie 6 miesięcy, by mieć bierne prawo wyborcze (§ 8 ust. 2 BetrVG). W takim wypadku punkt I.1. może zostać sformułowany w jednym ustępie w następujący sposób:
„Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pracownikom zakładu, którzy w dniu zebrania pracowników dotyczącego wyborów (data: ............) mają ukończone 18 lat.” lub jako osoby zatrudnione w ramach pracy domowej już przez tak długi okres czasu pracowały dla zakładu w sprawie głównej.	Ostatnia połowa zdania powinna zostać opuszczona w firmach, w których w sposób nieulegający wątpliwości nie ma pracowników w ramach pracy domowej. Do tego sześciomiesięcznego okresu oczekiwania są wliczane okresy, w których pracownik bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy w zakładzie pracował w tym samym przedsiębiorstwie lub koncernie (§ 18 ust. 1 Ustawy o akcjach) w innych zakładach. 	To zdanie należy opuścić, jeśli zakład nie jest włączony w przedsiębiorstwo z kilkoma zakładami  lub w koncern. Oprócz tego są wliczane okresy przed zatrudnieniem w statusie jako pracownik tymczasowy. Bierne prawo wyborcze nie przysługuje pracownikom tymczasowym, którzy pracują w zakładzie. 	To zdanie należy opuścić, jeśli w zakładzie nie ma pracowników tymczasowych.

2.
Do oddania głosu jest uprawniona tylko osoba, która jest wpisana na liście wyborców.
Lista wyborców to spis wszystkich pracowników zakładu, którzy na podstawie ustaleń komisji wyborczej są uprawieni do udziału w wyborach; ponadto zawiera informacje o tym, komu nie przysługuje bierne prawo wyborcze (możliwość bycia wybranym). W celu sprawdzenia jej poprawności lista wyborców jest wyłożona do wglądu od dzisiaj do ogłoszenia wyniku wyborów w dni robocze
od godz. .............................. do godz. .........................	Tutaj należy wpisać, w jakich godzinach lista wyborców będzie codziennie wyłożona do wglądu; zaleca się, by przykładowo wybrać codziennie godziny przedpołudniowe, np. od godz. 9.00 do godz. 12.00. Uwaga w wypadku długich godzin otwarcia, ponieważ w razie wątpliwości będą one musiały być przestrzegane każdego dnia.
w pomieszczeniu .........................................................................	Tutaj należy wpisać, w jakim pomieszczeniu lista będzie wyłożona, należy podać konkretny numer pomieszczenia lub pokoju; ewentualnie w uzupełnieniu można podać, jaką funkcję pełni to pomieszczenie, jeśli jest bardziej znane wśród osób zatrudnionych (np.: „biuro rady zakładowej”).. 	Jeśli publikacja listy wyborców ma się odbyć dodatkowo w formie elektronicznej (np. w Intranecie), wówczas należy podać dodatkowo, jak będzie tam dostępna (por. § 2 ust. 4 zdanie 3 i 4 WahlO).
Lista wyborców jest niepoprawna, jeśli nie jest wpisana osoba z czynnym prawem wyborczym lub odwrotnie – jeśli jest wpisana osoba, której nie przysługuje czynne prawo wyborcze. W takim wypadku można wnieść sprzeciw od listy wyborców. Do wniesienia sprzeciwu jest uprawniony każdy pracownik zakładu.
Jednakże sprzeciw od listy wyborców będzie mógł zostać uwzględniony tylko wtedy, gdy zostanie złożony w komisji wyborczej przed upływem 3 dni od wydania tego ogłoszenia wyborczego, tj. najpóźniej
do dnia ...................................	Należy wpisać konkretną datę; data wywieszenia ogłoszenia wyborczego z doliczeniem 3 dni kalendarzowych (sztywny termin ustawowy).
godz. ......................................	Podanie tej informacji nie jest przewidziane w Ordynacji wyborczej. Jednakże zaleca się, by podać godzinę, w której termin się zakończy, ponieważ w przeciwnym razie termin będzie płynął do godz. 24.00. Aby poprzez podanie godziny oznaczającej koniec terminu nie został skrócony termin ustawowy, koniec terminu musi się zbiegać mniej więcej z końcem zwyczajowego czasu pracy w zakładzie; w wypadku pracy zmianowej należy pozostać przy końcu terminu o godz. 24:00 lub wyznaczyć moment mniej więcej 1 godzina po zakończeniu zmiany dziennej.;
sprzeciw należy wnieść w formie pisemnej; należy podać, na czym opiera się sprzeciw.

II.	Jak duża będzie nowa rada zakładowa i jak zostanie wybrana?
1.
Nowa rada zakładowa, która ma zostać wybrana, będzie się składać z ........... członków.	Tutaj należy wpisać liczbę członków. Wynika ona z §§ 9, 11 BetrVG. W wypadku 5 do 20 pracowników z czynnym prawem wyborczym rada zakładowa składa się z jednej osoby. W wypadku 21 do 50 pracowników z czynnym prawem wyborczym rada zakładowa składa się z 3 osób. Jeśli na podstawie porozumienia z pracodawcą w większych zakładach (do 100 pracowników) wybór odbywa się w ramach uproszczonej procedury wyborczej, wówczas rada zakładowa składa się z 5 członków. 

2.
Wybrana może zostać tylko osoba, która została zaproponowana na ważnej propozycji wyborczej. Wybory są przeprowadzane na zasadach wyborów większościowych (wybór osoby).

3. 	W wypadku wyboru rady zakładowej składającej się z 1 osoby cały punkt musi zostać skreślony.
Szczególnym wymogiem ustawowym jest to, by w radzie zakładowej płeć, która jest reprezentowana w zakładzie mniejszościowo, była reprezentowana w radzie zakładowej co najmniej odpowiednio do swojego udziału w załodze (por. § 15 ust. 2 BetrVG). Należy to uwzględnić przy składaniu propozycji wyborczych. Obecnie sytuacja przedstawia się następująco:

Pracownicy 	Tabela w daleko idącym stopniu nie wymaga objaśnień. Przy podawaniu procentów wystarczy dokładność bez miejsc po przecinku; można stosować tradycyjne metody zaokrąglania.
Liczba
Udział (w %)
mężczyźni


kobiety



Wskazuje się na to, że mężczyznom/kobietom 	Ustawa wymaga tylko, aby podać minimalną liczbę mandatów przysługującą płci reprezentowanej mniejszościowo. Dlatego zdanie odnosi się do płci, która jest reprezentowana mniejszościowo w zakładzie; słowo, które nie dotyczy, należy skreślić (tzn. należy skreślić płeć, która jest reprezentowana w załodze większościowo). dlatego przysługuje w radzie zakładowej co najmniej ...... mandatów 	Minimalna liczba mandatów przysługująca płci reprezentowanej mniejszościowo jest ustalana na podstawie metody liczenia d’Hondt (§ 5 WahlO). Liczbę tę należy podać w ogłoszeniu wyborczym konkretnie jako liczbę. – Należy podać tylko liczbę mandatów dla płci reprezentowanej mniejszościowo, ponieważ tylko ona jest wymagana ustawowo. Podanie sztywnego udziału każdej z płci uzasadnia podważenie prawidłowości wyborów (BAG 13.03.2013 – 7 ABR 67/11 – nie publikowano jeszcze w mediach drukowanych).. Dlatego przysługująca płci reprezentowanej mniejszościowo minimalna liczba mandatów po zliczeniu głosów zostanie przydzielona z góry kandydatom płci reprezentowanej mniejszościowo w kolejności uzyskanych przez nich głosów. Potem spośród wszystkich kandydatów w kolejności uzyskanych przez nich głosów zostaną przydzielone pozostałe mandaty.
III.	Jak i do kiedy można składać propozycje wyborcze?
Pracownicy z czynnym prawem wyborczym i związki zawodowe reprezentowane w zakładzie zostają niniejszym wezwani do złożenia w komisji wyborczej propozycji wyborczych w związku z wyborami członków rady zakładowej.
1.
Propozycje wyborcze będą mogły zostać uwzględnione tylko wtedy, gdy zostaną złożone w komisji wyborczej najpóźniej 1 tydzień przed zebraniem pracowników, na którym ma zostać wybrana rada zakładowa. Dlatego muszą zostać złożone w formie pisemnej w komisji wyborczej najpóźniej
w dniu  .....................................................	Musi zostać podana konkretna data; dzień zebrania pracowników dotyczącego wyborów z odliczeniem 1 tygodnia (sztywny termin ustawowy).
o godz. ..................................................... 	Podanie tej informacji nie jest przewidziane w Ordynacji wyborczej. Jednakże zaleca się, by podać godzinę, w której termin się zakończy, ponieważ w przeciwnym razie termin będzie płynął do godz. 24.00. Aby poprzez podanie godziny oznaczającej koniec terminu nie został skrócony termin ustawowy, koniec terminu musi się zbiegać mniej więcej z końcem zwyczajowego czasu pracy w zakładzie; w wypadku pracy zmianowej należy pozostać przy końcu terminu o godz. 24:00 lub wyznaczyć moment mniej więcej 1 godzina po zakończeniu zmiany dziennej.
Zaleca się pilnie, aby propozycje wyborcze zostały złożone wcześniej, aby jeszcze w terminie mogły zostać skorygowane zastrzeżenia komisji wyborczej.
Propozycje wyborcze, które zostaną złożone dopiero po upływie tego terminu, będą nieważne i nie będą mogły zostać dopuszczone do wyborów.
2.
Ponadto propozycja wyborcza będzie mogła zostać dopuszczona do wyborów tylko wtedy, gdy zostanie poparta podpisem przez innych członków załogi z czynnym prawem wyborczym. Podpisy muszą zostać złożone w komisji wyborczej w oryginale. Wszystkie propozycje wyborcze muszą zostać poparte przez co najmniej .............. pracowników z czynnym prawem wyborczym.	Liczba wymaganych podpisów popierających musi zostać podana konkretnie w liczbach. Wynika ona z § 14 ust. 4 BetrVG. Zgodnie z nim 5% osób zatrudnionych z czynnym prawem wyborczym, jednakże co najmniej 3 (w małych zakładach 2) i maksymalnie 50 osób musi złożyć podpis jako osoby popierające. Dla uproszczonej procedury wyborczej wynika z tego następujące stopniowanie:
Liczba pracowników z czynnym prawem wyborczym
Liczba wymaganych podpisów popierających
5 do 20
2
21 do 60
3
61 do 80
4
81 do 100
5
 Każda osoba z czynnym prawem wyborczym może poprzeć swoim podpisem tylko jedną propozycję wyborczą.
Propozycje wyborcze, które zostaną złożone przez związki zawodowe reprezentowane w zakładzie, nie muszą zostać poparte przez członków załogi; zamiast tego muszą być podpisane przez dwie osoby upoważnione związków zawodowych.
3.
W propozycji wyborczej może zostać zaproponowanych kilku kandydatów. Propozycja wyborcza musi mieć taki kształt, by podpisy osób popierających obejmowały w sposób widoczny wszystkich kandydatów; dlatego skreślenia i uzupełnienia mogą uczynić propozycję wyborczą nieważną. Poza nazwiskiem należy podać imię, datę urodzenia i rodzaj zatrudnienia w zakładzie dla kandydatów.
4.
Przy zestawianiu propozycji wyborczych należy zwrócić uwagę na to, by wszystkie działy zakładu włącznie z oddziałami zamiejscowymi i wszystkie rodzaje zatrudnienia były odpowiednio reprezentowane w radzie zakładowej.	W wypadku tego ustępu chodzi o tekst, który nie jest przewidziany koniecznie dla każdego zakładu. § 3 ust. 3 WahlO przewiduje, że taki tekst musi zostać wpisany, jeśli jest to „celowe ze względu na wielkość, specyfikę i skład załogi”; w mniejszych zakładach, które wybierają według uproszczonej procedury wyborczej według § 14a BetrVG, raczej rzadko będzie powód ku temu.
5.
Z propozycji wyborczych powinno wynikać, która osoba podpisana jest uprawniona do reprezentowania propozycji w stosunku do komisji wyborczej i do przyjmowania oświadczeń i decyzji komisji wyborczej (rzecznik propozycji wyborczej); jeśli tej informacji nie będzie, wówczas za rzecznika zostanie uznana osoba podpisana, która na pierwszym miejscu złożyła swój podpis jako osoba popierająca.
Do propozycji wyborczych musi być załączona pisemna zgoda kandydata na wpisanie do propozycji wyborczej; to oświadczenie jest nieodwołalne.
6.
Jeśli chodzi o dalsze szczegóły w odniesieniu do propozycji wyborczych, w szczególności w odniesieniu do możliwości usunięcia stwierdzonych braków, odsyła się do §§ 6, 7, 8 i 36 ust. 5 Ordynacji wyborczej do Ustawy o ustroju przedsiębiorstw (WahlO). Egzemplarz tekstu Ordynacji wyborczej jest wyłożony wraz z listą wyborców we wskazanym powyżej pomieszczeniu w podanym tam czasie (por. u góry punkt I.2). 	Ordynacja wyborcza dopuszcza (dodatkowo) także publikację elektroniczną; należałoby tutaj dodać, jak Ordynacja wyborcza będzie elektronicznie dostępna.
7. 	Ten ustęp nie należy do przewidzianego ustawowo zakresu ogłoszenia wyborczego.
Formularze propozycji wyborczych można otrzymać od komisji wyborczej. Jednakże korzystanie z tych formularzy nie jest koniecznie wymagane; zostaną uwzględnione wszystkie propozycje wyborcze, które będą spełniać wskazane powyżej wymagania.
8.	Ważna wskazówka
Jeśli w wyznaczonym terminie nie zostaną złożone żadne propozycje wyborcze, wówczas wybory będą musiały zostać przerwane. – Komisja wyborcza utraci wraz z tym zdarzeniem prawo i obowiązek dalszego przeprowadzenia wyborów do rady zakładowej. 	Chodzi o informację, która nie jest wymagana w Ordynacji wyborczej. Ponieważ w uproszczonej procedurze wyborczej nie ma dodatkowego terminu na wypadek, gdy nie wpłyną żadne propozycje wyborcze, dlatego komisja wyborcza powinna koniecznie ostrzec w ten sposób załogę.

IV.	Jak i kiedy można wybierać?
1.
Propozycje wyborcze, które wpłyną w wyznaczonym terminie i będą w pozostałym zakresie poprawne, zostaną ogłoszone w taki sam sposób jak to ogłoszenie wyborcze; będą wywieszone tutaj najpóźniej
od dnia .............................................................	Ordynacja wyborcza wymaga tylko informacji o miejscu wywieszenia (§ 31 ust. 1 nr 10 WahlO); jednakże dla zainteresowanych wyborców znaczenie ma także to, by dowiedzieć się, kiedy mniej więcej można się spodziewać wywieszenia propozycji wyborczych. Data jest uzależniona od dnia zebrania pracowników dotyczącego wyborów, która jest ustalana także w ogłoszeniu wyborczym (u góry punkt IV.2). Licząc od tego momentu wstecz 1 tydzień należy wywiesić propozycje wyborcze. Należy podać ten termin. Musi się zgadzać z terminem podanym w punkcie 20 stopki..
2.
Oddanie głosu odbędzie się w ramach zebrania pracowników, na które zaprasza się niniejszym
na .....................................................................	Określenie dnia oddawania głosów jest uzależnione w pierwszej linii od tego, kiedy kończy się kadencja ostatniej rady zakładowej, ponieważ wybory powinny się odbyć najpóźniej tydzień przed zakończeniem jej kadencji (por. § 3 ust. 1 zdanie 3 WahlO). Koniec kadencji starej rady zakładowej należy ustalić zgodnie z § 21 BetrVG.
o godz. .............................................................	Tutaj należy wpisać godzinę. Zaleca się, by rozpocząć zebranie pracowników na tyle wcześnie, by potem mogły zostać jeszcze zliczone na spokojnie głosy.
w pomieszczeniu ..............................................	Musi zostać podane pomieszczenie najlepiej z numerem pomieszczenia; w wypadku znanych pomieszczeń zaleca się, by podać dodatkowo inną stosowaną zwyczajowo „nazwę” pomieszczenia (np.: „biuro rady zakładowej” lub „foyer“, „stołówka“ itd.); w wypadku dużych zakładów należy wskazać bliżej budynek i położenie pomieszczenia w budynku..
W tym dniu oddanie głosu w podanym pomieszczeniu będzie możliwe najpóźniej do godz. ................. 	Ordynacja wyborcza nie zawiera żadnych przepisów dotyczących końca oddawania głosów w uproszczonej procedurze wyborczej. Jednakże ten moment musi zostać ustalony, aby wykluczyć podejrzenie manipulacji; ponadto zaraz po tym może się odbyć jawne liczenie głosów, które musi się rozpocząć we wcześniej określonym momencie.

3.	Głosowanie listowne
Osoba, która w dniu głosowania nie będzie mogła oddać swojego głosu osobiście w lokalu wyborczym, ma możliwość głosowania listownego, tj. poprzez oddanie swojego głosu w formie pisemnej.	Komisja wyborcza ma dodatkowo możliwość, by „dla części zakładu i bardzo małych zakładów, które są przestrzennie znacznie oddalone od zakładu głównego” zarządzić przymusowo głosowanie listowne (por. § 24 ust. 3 WahlO). To może zostać sformułowane tutaj poprzez dodatkowy ustęp w następujący sposób:
„Dla pracowników ............................ [np. ‘magazynu zewnętrznego w Hamburg-Bergedorf’ lub ‘biura handlowego w Rostock’ itp.] zarządza się niniejszym oddanie głosu w formie pisemnej (głosowanie listowne). Pracownikom, których to dotyczy, dokumenty dotyczące głosowania listownego zostaną przesłane bez wezwania przez komisję wyborczą.”
W razie potrzeby wymagane dokumenty można od zaraz zamówić w komisji wyborczej; należy podać, na jaki adres dokumenty mają zostać wysłane. Jednakże dokumenty będą mogły zostać przesłane dopiero ok. 5 dni	Taki termin nie jest przewidziany w ustawie; wynika on z konieczności tego, że dopiero po otrzymaniu i ogłoszeniu propozycji wyborczych można w ogóle sporządzić karty do głosowania, które muszą zostać wysłane z dokumentami dotyczącymi głosowania listownego. Zaleca się, by wychodząc od dnia ogłoszenia propozycji wyborczych (u góry punkt IV.1) doliczyć 1-2 dni. – Podanie przybliżonej daty będzie pomocne dla osób, które to dotyczy, ponieważ od momentu przesłania w pewnych okolicznościach może zależeć adres, na który dokumenty mają zostać przesłane. przed dniem zebrania pracowników dotyczącego wyborów, tj. mniej więcej w dniu ..........................	Tutaj należy wpisać datę; porównaj oprócz tego poprzednią uwagę.; od tego momentu dokumenty dotyczące głosowania listownego będą mogły zostać także odebrane w komisji wyborczej w jej godzinach przyjmowania interesantów.
Wniosek o oddanie głosu w formie pisemnej (głosowanie listowne) musi wpłynąć do komisji wyborczej najpóźniej trzy dni przed zebraniem pracowników dotyczącym wyborów, tj. najpóźniej
w dniu  ..............................................................
o godz.  ............................................................. 	Podanie tej informacji nie jest przewidziane w Ordynacji wyborczej. Jednakże zaleca się, by podać godzinę, w której termin się zakończy, ponieważ w przeciwnym razie termin będzie płynął do godz. 24.00. Aby poprzez podanie godziny oznaczającej koniec terminu nie został skrócony termin ustawowy, koniec terminu musi się zbiegać mniej więcej z końcem zwyczajowego czasu pracy w zakładzie; w wypadku pracy zmianowej należy pozostać przy końcu terminu o godz. 24:00 lub wyznaczyć moment mniej więcej 1 godzina po zakończeniu zmiany dziennej.
Głosowanie listowne odbędzie się poprzez odesłanie w wyznaczonym terminie wypełnionej karty do głosowania do komisji wyborczej w przewidzianej do tego i przesłanej ofrankowanej kopercie. Ta koperta musi wpłynąć do komisji wyborczej najpóźniej do momentu rozpoczęcia liczenia głosów, tj.
w dniu ...............................................................
o godz. ..............................................................
w miejscu liczenia głosów
w pomieszczeniu ..............................................

4. 	Ten ustęp nie należy do przewidzianego ustawowo zakresu ogłoszenia wyborczego.
Wyborcy mogą wybierać podczas wyborów między poszczególnymi kandydatami. Każdy wyborca ma stosownie do ogólnej liczby przypadających do przydzielenia mandatów w radzie zakładowej ....... głosów,	Jest wymagana informacja liczbowa; musi się ona zgadzać z wielkością rady zakładowej (u góry punkt II.). które może przydzielić kandydatom; na każdego kandydata może zostać oddany maksymalnie jeden głos. Karty do głosowania, na których zostanie wybranych (zaznaczonych krzyżykiem) więcej kandydatów niż mandatów do przydzielenia w radzie zakładowej, będą nieważne i nie zostaną uwzględnione przy liczeniu głosów. 	W wypadku rady zakładowej składającej się z 1 osoby zaleca się następujące nieco krótsze sformułowanie:
„Wybór odbywa się między poszczególnymi kandydatami. Każdy wyborca ma jeden głos, który może przydzielić jednemu kandydatowi. Karty do głosowania, na których zostanie wybrany (zaznaczony krzyżykiem) więcej niż jeden kandydat, będą nieważne i nie zostaną uwzględnione przy liczeniu głosów.“
5. 	Ten ustęp nie należy do przewidzianego ustawowo zakresu ogłoszenia wyborczego.
Oddanie głosu odbędzie się poprzez postawienie krzyżyka w przewidzianym do tego miejscu na karcie do głosowania. Karty do głosowania, które będą tak wypełnione, że nie będzie można jednoznacznie odczytać z nich woli wyborcy, będą nieważne i nie zostaną uwzględnione przy liczeniu głosów. Również nieważne będą karty do głosowania, które będą opatrzone jakimiś komentarzami, dopiskami lub innymi oznaczeniami.

V.	Zaproszenie do liczenia głosów – Ogłoszenie wyniku wyborów
To, kiedy oddane głosy będą mogły zostać zliczone, zależy od tego, czy ktoś skorzysta z prawa do głosowania listownego, tj. do późniejszego oddania głosu.
Na razie planuje się, że głosy zostaną zliczone bezpośrednio po zakończeniu oddawania głosów, tj.
w dniu ...................................... od godz. .........................
w pomieszczeniu ..............................................................	Wpisy muszą się zgadzać z informacjami o momencie zakończenia oddawania głosów; najlepiej, jeśli liczenie głosów odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu oddawania głosów. Oprócz tego zaleca się, by lokal wyborczy został wykorzystany także jako pomieszczenie do liczenia głosów, ponieważ w takim wypadku nie będzie trzeba niczego przenosić.
i zostanie ogłoszony w formie ustnej tymczasowy wynik wyborów.
Na wypadek, gdy zostanie złożony wniosek o późniejsze oddanie głosu, termin liczenia głosów i ogłoszenia tymczasowego wyniku wyborów zostaje niniejszym wyznaczony
na ............................................ od godz. .........................
w pomieszczeniu .............................................................. 	Te informacje muszą się zgadzać z informacjami w punkcie IV.3 na końcu (ostatni termin na oddanie dokumentów dotyczących głosowania listownego), ponieważ dokumenty dotyczące głosowania listownego muszą zostać umieszczone w harmonogramie bezpośrednio przed rozpoczęciem liczenia głosów.
Komisja wyborcza krótko przed zebraniem pracowników w celu wyboru rady zakładowej oprócz ogłoszenia wyborczego ogłosi, w którym z tych dwóch terminów odbędzie się liczenie głosów. Dodatkowo zostanie przekazana odpowiednia informacja ustna na zebraniu pracowników.
Liczenie głosów odbędzie się w każdym wypadku jawnie; wszyscy pracownicy zostają niniejszym zaproszeni do obserwowania liczenia głosów.
Oficjalne ogłoszenie wyniku wyborów odbędzie się po krótkim czasie od zliczenia głosów we wszystkich miejscach, w których jest wywieszone to ogłoszenie wyborcze.
VI. 	Wezwanie do wsparcia komisji wyborczej
Informacje o brakach, nieprawidłowościach czy utrudnieniach przy przygotowywaniu wyborów, przeprowadzeniu wyborów czy przy oddawaniu głosów będą przyjmowane przez każdego członka komisji wyborczej.

VII. Jak i gdzie można się skontaktować z komisją wyborczą?
Sprzeciwy i pozostałe oświadczenia skierowane do komisji wyborczej należy kierować do przewodniczącego komisji wyborczej 
pana/pani ............................................................................;
jest on/ona osiągalny/-a osobiście i telefonicznie w normalnych godzinach pracy	Dobrze byłoby, gdyby można było tutaj podać bardziej dokładne informacje. Zaleca się ponadto, by komisja wyborcza ustaliła regularne godziny przyjmowania interesantów i je tutaj ogłosiła.:
.............................................................................................	Jeśli zostanie zorganizowane prawdziwe biuro komisji wyborczej, wówczas należy podać adres oraz numery  telefonu i faksu; w przeciwnym razie należy podać tutaj stanowisko pracy przewodniczącego komisji wyborczej, jeśli to możliwe, z numerami telefonu i faksu.

VIII.	Gdzie są dostępne dalsze informacje o wyborach do rady zakładowej?
Jeśli chodzi o liczne dalsze szczegóły dotyczące procedury wyborczej, to odsyła się do Ustawy o ustroju przedsiębiorstw (§§ 1 do 20) oraz do wydanej do niej Ordynacji wyborczej. Tekst Ordynacji wyborczej jest wyłożony do wglądu tam, gdzie jest wyłożona do wglądu także lista wyborców; obowiązują podane tam czasy. 	Jeśli publikacja Ordynacji wyborczej ma nastąpić dodatkowo w formie elektronicznej (np. w Intranecie), wówczas należy podać dodatkowo, jak będzie tam dostępna (por. § 2 ust. 4 zdanie 3 i 4 WahlO).
...................................................,	Należy podać miejscowość, w której przedsiębiorstwo lub zakład jest położony. dnia ........................... 2018	Ważne! – Podana tutaj data musi się zgadzać faktycznie z datą wywieszenia ogłoszenia wyborczego; innymi słowy: ogłoszenie wyborcze winno zostać wywieszone w dniu jego wydania. Jeśli ogłoszenie wyborcze musi zostać wywieszone w bardziej odległych miejscach, wówczas musi zostać przesłane faksem do znajdującego się na miejscu pomocnika wyborczego, aby mogło zostać wywieszone w tym samym czasie. Jeśli to nie jest możliwe, wówczas ogłoszenie wyborcze powinno zostać podpisane z datą przyszłą, aby jego wywieszenie było możliwe w dniu jego oficjalnego wydania.
	Dzień wydania ogłoszenia wyborczego nie powinien zostać wybrany przypadkowo; wymaga on dokładnego wcześniejszego planowania, aby wszystkie kroki wyborcze mogły zostać wykonane bez problemów czasowych. W uproszczonej procedurze wyborczej odpowiednie będą 4 tygodnie między ogłoszeniem wyborczym i dniem zebrania pracowników dotyczącego wyborów.

Komisja wyborcza
.................................               ...................................                ................................	Tutaj należy wpisać imiona i nazwiska członków komisji wyborczej; następnie osoby te winny osobiście podpisać ogłoszenie wyborcze. Należy oznaczyć osobę i imię i nazwisko przewodniczącego. – § 3 ust. 1 WahlO przewiduje (jedynie), że ogłoszenie wyborcze musi zostać podpisane przez przewodniczącego komisji wyborczej i co najmniej jednego dalszego członka. Jest to zgodne z ogólną tradycją, że ogłoszenie wyborcze jest podpisywane przez wszystkich członków komisji wyborczej.
Pozostali członkowie komisji wyborczej są osiągalni osobiście i telefonicznie:	Tutaj chodzi o część ogłoszenia wyborczego, która nie jest obowiązkowa. Jednakże dla osób z czynnym prawem wyborczym będzie bardzo pomocne, jeśli w ten sposób bez problemów dowiedzą się, w jaki sposób można się skontaktować także z innymi członkami komisji wyborczej. Należy podać zarówno pokój, w którym jest się osobiście osiągalnym, jak i numer telefonu czy nawet numer faksu.
zastępca, pan/pani ..............................................................
pan/pani ...............................................................................

Adnotacja wewnętrzna komisji wyborczej odnośnie do tego ogłoszenia wyborczego
Ogłoszenie wywieszono
w dniu:
przez:
Wywieszone ogłoszenie skontrolowano 	Zgodnie z prawem ogłoszenie wyborcze musi nie tylko zostać wywieszone, lecz także musi być „utrzymywane w czytelnym stanie” (por. § 3 ust. 4 WahlO). W związku z tym zaleca się, by regularnie sprawdzać wywieszone ogłoszenia wyborcze; w takim wypadku najłatwiej jest odnotować sprawdzenie poprzez parafkę i wpisanie daty od razu na ogłoszeniu wyborczym.
w dniu:
przez:
To ogłoszenie po 2 tygodniach od ogłoszenia wyniku wyborów należy zdjąć i przekazać komisji wyborczej; najpóźniejszy termin: 30.06.2018 r.
Ogłoszenie zdjęto
w dniu:
przez:


Uwagi do ogłoszenia wyborczego








