Regulamin Komisji Rekrutacyjnej Fundacji Solidarności Międzynarodowej obserwatorów wyborów
w ramach misji obserwacyjnych ODIHR/OBWE i innych misji wyborczych.
Regulamin przyjęty decyzją Prezesa Zarządu z dnia 2 marca 2018 r.
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2. Prezes Zarządu FSM powołuje Komisję Rekrutacyjną oddzielnie dla każdej misji
obserwacyjnej. W przypadku większych misji możliwe jest powołanie dwóch Komisji:
odrębnej dla obserwatorów długoterminowych i odrębnej – dla krótkoterminowych.
3. Komisja pracuje w składzie od trzech do siedmiu osób i składa się z pracowników FSM i
oddelegowanych do udziału w jej pracach pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
4. Decyzje Komisji zapadają przy obecności co najmniej połowy wyznaczonych członków
Komisji. Decyzje zapadają na drodze konsensusu, a gdyby nie było to możliwe – na drodze
głosowania zwykłą większością głosów.
5. Pracami Komisji kieruje Sekretarz Komisji, wyznaczony przez Prezesa Zarządu FSM.
6. Komisja powinna przestrzegać następujących zasad:
6.1 Uwzględnić w rekrutacji aplikacje złożone elektronicznie poprzez platformę
internetową wykorzystywaną przez FSM do rekrutacji obserwatorów;
6.2 Każda aplikacja powinna być poddana analizie co najmniej dwóch członków Komisji;
6.3 Komisja kieruje się następującymi kryteriami:
– znajomość języka regionu/języka kraju obserwacji (20%);
– dotychczasowe doświadczenie w misjach obserwacyjnych (20%);
– dotychczasowe doświadczenie z krajem (regionem) obserwacji (20%);
– motywacja i przydatność uczestnictwa w misji w dalszym rozwoju zawodowym (20%);
– potrzeby i specyfika konkretnej misji (20%);
6.4. W czasie postępowania rekrutacyjnego Komisja może wybrać inny tryb postępowania
w zależności od specyfiki danej misji, czasu na wyłonienie obserwatorów, ich liczby oraz
liczby kandydatów, którzy zgłosili swoje aplikacje;
6.5. Podejmując decyzję Komisja preferuje osoby, które po raz pierwszy wezmą udział w
misji obserwacyjnej w danym roku kalendarzowym;
6.6. Komisja nie bierze pod uwagę kandydatów, którzy w poprzedzających daną misję
trzech latach kalendarzowych nie rozliczyli się w terminie z uczestnictwa w misji wyborczej
pod względem finansowym lub merytorycznym;
6.7. W przypadku, gdy na misję wysyłanych jest co najmniej 10 obserwatorów
krótkoterminowych, 20% liczby wybranych obserwatorów stanowić będą osoby bez
wcześniejszego doświadczenia w misjach obserwacyjnych, które ukończyły kurs dla
obserwatorów krótkoterminowych FSM;
6.8. Spośród osób, które złożyły aplikację, Komisja wybiera kandydatów na obserwatorów
oraz tworzy rezerwową listę kandydatów. Komisja może zdecydować o zaproszeniu na
rozmowę kwalifikacyjną poszczególnych kandydatów na obserwatorów;

6.9. W przypadku gdy liczba obserwatorów wysyłanych przez Fundację na misję
obserwacyjną jest większa niż 10 osób, Komisja do składu obserwatorów wybiera
przedstawiciela FSM zarekomendowanego przez Prezesa Fundacji. Przedstawiciel Fundacji
poza obserwacją wyborów sprawuje również funkcję opiekuna polskiej grupy
obserwatorów;
6.10. Komisja wyłania obserwatorów zgodnie z liczbą miejsc dostępnych w danej misji.
Lista kandydatów na obserwatorów (lista główna) ułożona jest w kolejności alfabetycznej,
a rezerwowa lista kandydatów w kolejności rankingowej. W przypadku rezygnacji osoby z
listy głównej, jej miejsce zajmuje kolejna osoba z listy rezerwowej.
7. Po zakończeniu obrad Komisja sporządza protokół, który przekazuje do zatwierdzenia
Prezesowi Zarządu FSM.
8. Wyniki rekrutacji ogłaszane są na stronie internetowej FSM niezwłocznie po zatwierdzeniu
protokołu, o którym mowa w pkt. 7 Regulaminu.

