WYBORY REPREZENTACJI POLONII W AUSTRII NA I SEJMIKU POLONII W DNIU 12 MARCA 2016 ROKU
Celem inicjatorów jest pomoc w przeprowadzeniu jawnych i demokratycznych wyborów, które wyłonią
godną, 5-osobową Reprezentację Polonii w Austrii.
Uczciwie wybrani Reprezentanci otrzymają upoważnienie wyborców do działania i lobbowania w interesie
Polaków, Polski i Polonii.

Reprezentacja wyłoniona zostanie dzięki woli zamieszkałych w Austrii Polaków, którzy nie udzielili Forum
Polonii pełnomocnictwa do występowania w ich imieniu.
Sejmik Polonii ma być przyczynkiem do wprowadzenia nowego modelu Reprezentacji Polonii opartego na
pluralizmie, tolerancji, wolności słowa, prawie i sprawiedliwości.
Sejmik Polonii jest także wynikiem protestu środowisk polonijnych przeciwko faworyzowaniu Forum Polonii przez
MSZ, które legitymuje tę jedyną organizację do bezwzględnego reprezentowania Polaków zamieszkałych w
Austrii, mimo faktu notorycznego łamania statutów podlegających austriackiemu prawu o stowarzyszeniach
(Österreichische Verreinsrecht).
Uczestnicy wyborów dystansują się od jednoosobowej reprezentacji Forum Polonii, która w przeciągu ostatnich
lat nie potrafiła wypełnić statutowych zobowiązań i zintegrować środowisk polonijnych.
Liczymy na szeroko pojęte poczucie patriotyzmu i liczne zgłoszenia. Formularz Zgłoszeniowy oraz ewentualne
sugestie należy przesłać na adres fan@ilovepolen.com do 8 marca 2016 roku.

REGULAMIN WYBORÓW
1.1. Prawo zgłoszenia kandydata do 5-osobowej Reprezentacji Polonii przysługuje organizacjom polonijnym
działającym na terenie Austrii (jedna organizacja jeden kandydat).
1.2. Osoby indywidualne niezrzeszone w żadnej organizacji polonijnej, wykazujące się szczególnym
zaangażowaniem na rzecz Ojczyzny, mogą zgłosić swoją kandydaturę jeżeli posiadają rekomendacje
przynajmniej dwóch osób cieszących się powszechnym zaufaniem Polonii.
2. Głos na kandydatów mogą oddać przedstawiciele organizacji (patrz pkt. 1.1) oraz osoby indywidualne (patrz
pkt. 1.2).
3. Kandydatami powinny być kompetentne osoby wywodzące się z różnych grup społecznych (zawodowych,
artystycznych, religijnych, patriotycznych, feministycznych, sportowych etc.), szczególnie zaangażowane na rzecz
Polonii i posiadające stałe zameldowanie w Austrii.
4. Kandydaci ubiegający się o zaszczytną funkcję Reprezentanta Polonii w Austrii powinni przedstawić
program wyborczy i propozycje działań na rzecz Polonii (czas wystąpienia do 5 minut).
5.1. Każda organizacja ma prawo głosować na 5 kandydatów przydzielając punkty od 1 do 5.
5.2. Osoba indywidualna może głosować na jednego kandydata.
6. Głosowanie jest jawne.
7. Reprezentantami Polonii w Austrii zostają osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów.
8. W przypadku jednakowej ilości punktów nastąpi druga runda wyborów.
9. Wyłonieni Reprezentanci są równoprawni bez względu na ilość otrzymanych punktów.
10. Reprezentant Polonii wybrany zostaje na 1 rok z możliwością przedłużenia o kolejny rok, jeżeli 2/3 Sejmiku
Polonii wyrazi taką wolę, doceniając skuteczność Reprezentanta w czasie kadencji. Mandat Reprezentacji
Polonii w Austrii wygasa po dwóch latach.

ZASADY DZIAŁALNOŚCI 5-OSOBOWEJ REPREZENTACJI POLONII
1. Raz na kwartał przewidywane są spotkania sprawozdawczo-informacyjne z Polonią i przedstawicielami władz.
2. Reprezentant Polonii powinien liczyć się z koniecznością ponoszenia kosztów wyjazdów. Każdy z
Reprezentantów może starać się w zakresie własnym lub swojej organizacji o fundusze na ten cel.
3. Reprezentanci zobowiązują się dołożyć wszelkich starań, aby wypełnić swoje obietnice przedstawione w
programie wyborczym oraz brać pod uwagę sugestie i postulaty swoich wyborców w czasie kadencji.
4. Nad sprawnym przeprowadzeniem wyborów czuwać będą Inicjatorzy Sejmiku Polonii w Austrii.
5. Nazwiska Reprezentantów Polonii w Austrii zostaną podane do publicznej wiadomości w mediach.
6. Demokratycznie wybrani Reprezentanci Polonii w Austrii poinformują władze Polski i Austrii (Sejm, Senat,
Kancelarię Prezydenta, MSZ) o woli wyborców i przedstawią zakres swojej działalności.

Organizatorzy wyrażają nadzieję, że przedstawiony model demokratycznych wyborów Reprezentantów
Polonii spotka się z szeroką aprobatą Polaków na świecie.

* Właścicielami praw autorskich Regulaminu i koncepcji Sejmiku Polonii w Austrii są inicjatorzy Sejmiku (Heck&Olczy)
* Bez zgody autorów i bez podania źródła zabronione jest kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie.

