ORDYNACJA WYBORCZA NSZZ SOLIDARNOÆ
Postanowienia ogólne
§1
1. Ilekroæ w Ordynacji mowa jest o Statucie, rozumie siê przez to aktualnie obowi¹zuj¹cy
Statut NSZZ Solidarnoæ.
2. Ilekroæ mowa jest o Ordynacji rozumie siê przez to niniejsz¹ Ordynacjê wyborcz¹ NSZZ
Solidarnoæ.
3. Przepisy dotycz¹ce organizacji i komisji zak³adowych stosuje siê odpowiednio do
organizacji i komisji miêdzyzak³adowych.
4. Przepisy dotycz¹ce organizacji i komisji wydzia³owych stosuje siê odpowiednio do
organizacji i komisji podzak³adowych, oddzia³owych oraz kó³.
5. Ka¿dy cz³onek Zwi¹zku kandyduj¹cy na funkcje zwi¹zkowe, wymienione w Uchwale
KK nr 11/09, jest zobowi¹zany wype³niæ ankietê osobow¹ - czytelnie, zgodnie ze stanem
faktycznym i podpisaæ.
6. Przekazanie ankiety osobowej odpowiedniej komisji mandatowo  wyborczej jest
niezbêdnym warunkiem do wpisania nazwiska na licie kandydatów oraz zatwierdzenia
przez odpowiednio RKW lub KKW dokonanego wyboru.
7. Spe³nieniem warunku, o którym mowa w ust. 6 jest potwierdzenie przez RKW b¹d
KKW, ¿e kandydat wype³ni³ ankietê i jest ona w zasobach RKW lub KKW.
8. Nie ma wymogu ponownego wype³niania ankiety osobowej w przypadku, gdy kandyduje
siê na wiêcej ni¿ jedn¹ funkcjê, wymienion¹ w ust. 1 Uchwa³y KK nr 11/09. W takim
przypadku odpowiednio RKW lub KKW potwierdza, ¿e kandydat spe³ni³ ju¿ warunek
opisany w ust. 6.
9. Cz³onek lub pe³nomocnik RKW lub KKW, nadzoruj¹cy przebieg wyborów, sprawdza
czy zg³oszenie kandydata spe³nia wszystkie wymagania (zg³oszenie pisemne wraz z ankiet¹
lub potwierdzeniem wype³nienia ankiety osobowej); w przypadku stwierdzenia
niekompletnoci zg³oszenia, informuje zebranych delegatów o zaistnia³ym fakcie, który
nie pozwala uznaæ prawomocnoci wyboru danego kandydata.
10. Ankiety osobowe (wraz z dokumentacj¹ wyborcz¹) winny byæ jak najszybciej przekazane
odpowiednio do RKW lub KKW. RKW zobowi¹zana jest do niezw³ocznego przekazania
ankiet w formie elektronicznej do KKW. Ankiety przekazane do RKW w formie pisemnej
powinny byæ przez ni¹ zeskanowane i nastêpnie wys³ane do KKW.
11. Rozwiniêcie zastosowanych w Ordynacji skrótów:
KZD Krajowy Zjazd Delegatów,
KK Komisja Krajowa,
KKR Krajowa Komisja Rewizyjna,
KKW Krajowa Komisja Wyborcza,
WZD walne zebranie delegatów,
RKW regionalna komisja wyborcza,
ZOK zak³adowa organizacja koordynacyjna.

CZÊÆ I
WYBORY W£ADZ PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH ZWI¥ZKU
Rozdzia³ I
Zak³adowa komisja wyborcza
§2
1. Obowi¹zek zorganizowania wyborów w³adz statutowych podstawowej jednostki
organizacyjnej Zwi¹zku maj¹:
1)tymczasowa komisja zak³adowa w ci¹gu 3 miesiêcy od daty zarejestrowania przez
zarz¹d regionu danej organizacji zak³adowej,
2)zak³adowa komisja koordynacyjna nowoutworzonej zak³adowej organizacji
koordynacyjnej w terminie 3 miesiêcy od daty zarejestrowania jej przez Komisjê
Krajow¹,
3)komisja zak³adowa oraz zak³adowa komisja koordynacyjna przed up³ywem bie¿¹cej
kadencji lub w przypadku, o którym mowa w § 40.
2. Wyborów dokonuje odpowiednio: zak³adowe zebranie cz³onków lub zak³adowe zebranie
delegatów - decyzjê w tej sprawie podejmuje komisja zak³adowa lub tymczasowa komisja
zak³adowa (chyba, ¿e wczeniej zak³adowe zebranie cz³onków lub delegatów podjê³o
uchwa³ê w tej sprawie) lub zak³adowe zebranie koordynacyjne delegatów.
3. W terenowej organizacji miêdzyzak³adowej, o której mowa w postanowieniach § 19
ust. 5 Statutu, wybory w³adzy wykonawczej mog¹ byæ, zgodnie z postanowieniami § 35
ust. 7 Statutu, przeprowadzone przez w³aciwy zarz¹d regionu, natomiast wybory w³adzy
kontrolnej musz¹ byæ dokonane na ogólnie obowi¹zuj¹cych zasadach Ordynacji.
Szczegó³owa procedura wyborcza zawarta jest w postanowieniach §§ 41 - 46 Ordynacji.
§3
1. Komisja zak³adowa, zak³adowa komisja koordynacyjna lub tymczasowa komisja
zak³adowa w celu zorganizowania wyborów w organizacji zak³adowej lub zak³adowej
organizacji koordynacyjnej mo¿e powo³aæ zak³adow¹ komisjê wyborcz¹, z zastrze¿eniem
postanowieñ ust. 5 i scedowaæ jej kompetencje zwi¹zane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem wyborów.
2. Sposób powo³ania i zakres kompetencji, o których mowa w ust. 1 oraz okres
funkcjonowania zak³adowej komisji wyborczej okrela komisja zak³adowa, zak³adowa
komisja koordynacyjna lub tymczasowa komisja zak³adowa, informuj¹c o nich pozosta³ych
cz³onków Zwi¹zku w komunikacie, w sposób przyjêty w zak³adzie.
3. Sk³ad zak³adowej komisji wyborczej nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ trzy osoby.
4. Cz³onkami zak³adowej komisji wyborczej, z wyj¹tkiem zak³adowej komisji wyborczej
w organizacji terenowej, mog¹ byæ tylko cz³onkowie jednostki organizacyjnej Zwi¹zku
dokonuj¹cej wyborów.
5. W przypadku dokonywania wyborów w³adzy wykonawczej przez zarz¹d regionu,
miêdzyzak³adow¹ komisjê wyborcz¹ powo³uje zarz¹d regionu. Cz³onkami miêdzy-

zak³adowej komisji wyborczej w organizacji terenowej mog¹ byæ tak¿e cz³onkowie innych
jednostek organizacyjnych Zwi¹zku zarejestrowanych w danym regionie.
§4
1. Komisja zak³adowa lub zak³adowa komisja wyborcza:
1) ustala kalendarz wyborczy,
2) przygotowuje wybory od strony organizacyjno-programowej,
3) wyznacza okrêgi wyborcze,
4) przeprowadza wybory delegatów na zak³adowe zebranie delegatów lub zak³adowe
zebranie koordynacyjne delegatów w okrêgach wyborczych,
5) prowadzi rejestr pisemnie zg³oszonych kandydatów do w³adz zak³adowych Zwi¹zku,
6) informuje, w sposób przyjêty w zak³adzie, o zg³oszonych kandydaturach,
7) nadzoruje wydawanie mandatów na zak³adowe zebranie cz³onków lub delegatów.
8) powiadamia regionaln¹ komisjê wyborcz¹ o terminie posiedzenia wyborczego, nie
póniej ni¿ 14 dni przed jego rozpoczêciem.
2. Przepisy ust. 1 pkt. 3 i 4 dotycz¹ organizacji zak³adowych, w których wybiera siê
delegatów na zak³adowe zebranie delegatów lub zak³adowe zebranie koordynacyjne
delegatów.
3. Zak³adowa komisja wyborcza sk³ada zak³adowemu zebraniu cz³onków lub delegatów
sprawozdanie z dokonanych czynnoci.
4. Zak³adowa komisja koordynacyjna powiadamia Krajow¹ Komisjê Wyborcz¹ o terminie
posiedzenia wyborczego, nie póniej ni¿ 14 dni przed jego rozpoczêciem.

Rozdzia³ II
Wybory delegatów na zak³adowe zebranie delegatów oraz
zak³adowe zebranie koordynacyjne delegatów
§5
1. Wybory delegatów na zak³adowe zebranie delegatów lub zak³adowe zebranie
koordynacyjne delegatów przeprowadza komisja zak³adowa, tymczasowa komisja
zak³adowa, zak³adowa komisja koordynacyjna lub zak³adowa komisja wyborcza powo³ana
na zasadach okrelonych w rozdziale I Ordynacji.
2. Delegatów wybiera siê w okrêgach wyborczych, które stanowi¹ miêdzy innymi
poszczególne jednostki organizacyjne zak³adu pracy. W zak³adowych organizacjach
koordynacyjnych okrêgami wyborczymi mog¹ byæ dotychczasowe organizacje zak³adowe
objête jej dzia³aniem. Okrêgi wyborcze wyznacza komisja zak³adowa, tymczasowa komisja
zak³adowa, zak³adowa komisja koordynacyjna lub zak³adowa komisja wyborcza.
3. Delegatów wybiera siê proporcjonalnie do liczby cz³onków Zwi¹zku w danym okrêgu
wyborczym. Oznacza to, ¿e komisja zak³adowa, tymczasowa komisja zak³adowa lub
zak³adowa komisja koordynacyjna okrela klucz liczbowy, wed³ug którego wylicza siê
liczbê przypadaj¹cych dla danego okrêgu wyborczego miejsc mandatowych. Kluczem
liczbowym jest okrelona liczba cz³onków Zwi¹zku  rozpoczêta lub pe³na  przypadaj¹ca
na ka¿dy mandat delegata.

Przyk³ad 1:
1) na ka¿de rozpoczête 10 cz³onków przypada 1 mandat delegata - oznacza to, ¿e
w okrêgu do 10 cz³onków przypada 1 mandat, od 11 do 20 cz³onków przypadaj¹ 2
mandaty itd.
Przyk³ad 2:
2) na ka¿de pe³ne 10 cz³onków przypada 1 mandat delegata, oznacza to, ¿e w okrêgu
do 9 cz³onków nie przypada ¿aden mandat, od 10 do 19 cz³onków przypada 1 mandat,
od 20 do 29 przypadaj¹ 2 mandaty itd.
4. Liczba wybranych delegatów nie jest liczb¹ sta³¹, to znaczy, ¿e w trakcie kadencji mo¿na
przeprowadziæ wybory uzupe³niaj¹ce. Wybory te przeprowadza siê z zastosowaniem klucza
liczbowego ustalonego na pocz¹tku kadencji.
§6
Wyboru lub odwo³ania delegatów na zak³adowe zebranie delegatów lub zak³adowe zebranie
koordynacyjne delegatów dokonuje siê zgodnie z postanowieniami zawartymi w Uchwale
nr 1 XIX KZD oraz w rozdziale III Ordynacji z tym, ¿e przy odwo³aniu musz¹ byæ stosowane
nastêpuj¹ce zasady:
1) wniosek o odwo³anie wraz z uzasadnieniem musi byæ z³o¿ony na pimie,
2) termin posiedzenia w³adzy stanowi¹cej, na którym ma byæ przeprowadzone
g³osowanie o odwo³anie, zosta³ podany zgodnie z wymogami § 10 Uchwa³y nr 1 XIX
KZD,
3) wniosek dotycz¹cy odwo³ania poszczególnych osób zosta³ zg³oszony przez cz³onka
w³adzy stanowi¹cej,
4) g³osowanie jest tajne,
5) ka¿dy z g³osuj¹cych ma tylko dwie mo¿liwoci g³osowania: za odwo³aniem lub
przeciw odwo³aniu,
6) w g³osowaniu wziê³a udzia³, co najmniej po³owa uprawnionych do g³osowania,
7) g³osów wa¿nych by³o wiêcej ni¿ niewa¿nych,
8) wród g³osów wa¿nych by³o wiêcej g³osów za odwo³aniem ni¿ przeciw odwo³aniu.
§7
Wybory uzupe³niaj¹ce lub odwo³ania delegatów, o których mowa w § 6, przeprowadza siê
w terminie uzgodnionym z komisj¹ zak³adow¹, tymczasow¹ komisj¹ zak³adow¹, zak³adow¹
komisj¹ koordynacyjn¹ lub zak³adow¹ komisj¹ wyborcz¹.

Rozdzia³ III
Porz¹dek posiedzeñ wyborczych w podstawowej jednostce
organizacyjnej zwi¹zku z wyj¹tkiem wyborów w³adzy wykonawczej
w organizacji terenowej oraz zasady wyborcze
§8
1. Zak³adowe zebranie cz³onków tworz¹ wszyscy cz³onkowie danej organizacji zak³adowej.

2. Zak³adowe zebranie delegatów lub zak³adowe zebranie koordynacyjne delegatów tworz¹
delegaci wybrani zgodnie z postanowieniami rozdzia³u II Ordynacji.
3. Liczb¹ osób uprawnionych do g³osowania na zebraniu jest liczba wszystkich cz³onków
organizacji zak³adowej lub liczba wybranych w okrêgach wyborczych delegatów, których
mandat w danym momencie zachowuje wa¿noæ, bez uwzglêdnienia nieobsadzonych
mandatów.
§9
1. Zak³adowe zebranie cz³onków lub delegatów oraz zak³adowe zebranie koordynacyjne
delegatów w czasie posiedzenia wyborczego wybiera odpowiednio wed³ug kolejnoci:
1) przewodnicz¹cego komisji zak³adowej lub zak³adowej komisji koordynacyjnej,
2) pozosta³ych cz³onków komisji zak³adowej lub zak³adowej komisji koordynacyjnej,
3) cz³onków zak³adowej komisji rewizyjnej lub zak³adowej koordynacyjnej komisji
rewizyjnej,
2. Wybory musz¹ byæ przeprowadzone w odrêbnych g³osowaniach zgodnie z powy¿sz¹
kolejnoci¹. Oznacza to, ¿e niedokonanie wyboru przewodnicz¹cego komisji zak³adowej
lub zak³adowej komisji koordynacyjnej uniemo¿liwia dokonanie pozosta³ych wyborów,
a brak wyboru, co najmniej po³owy z zaplanowanej liczby cz³onków komisji zak³adowej
lub zak³adowej komisji koordynacyjnej uniemo¿liwia wybór zak³adowej komisji rewizyjnej
lub zak³adowej koordynacyjnej komisji rewizyjnej.
3. Ponadto zak³adowe zebranie cz³onków lub delegatów w czasie posiedzenia wyborczego
wybiera:
1) delegatów na walne zebranie delegatów regionu lub elektorów, je¿eli dana organizacja
zak³adowa nie stanowi samodzielnego okrêgu wyborczego,
2) delegatów na walne zebranie delegatów sekcji bran¿owej lub kongresu sekretariatu
wed³ug zasad okrelonych przez radê sekcji lub sekretariatu.
Wybory na powy¿sze funkcje mog¹ byæ prowadzone równolegle z wyborami na funkcje
wymienione w ust.1 pkt 2 i pkt 3.
4. Postanowienia ust. 3 pkt 1 dotycz¹ tak¿e zak³adowego zebrania koordynacyjnego
delegatów. Natomiast delegatów wymienionych w ust. 3 pkt 2 wybieraj¹ organizacje
zak³adowe tworz¹ce ZOK.
5. Zak³adowe zebranie cz³onków lub delegatów oraz zak³adowe zebranie koordynacyjne
delegatów mo¿e tworzyæ listy rezerwowe na funkcje zwi¹zkowe, z wyj¹tkiem funkcji
przewodnicz¹cego w³adzy wykonawczej.
§ 10
1. Posiedzenie wyborcze otwiera przewodnicz¹cy komisji zak³adowej, zak³adowej komisji
koordynacyjnej, tymczasowej komisji zak³adowej lub wyznaczony przez komisjê jej cz³onek.
Otwieraj¹cy proponuje porz¹dek posiedzenia.
2. Porz¹dek posiedzenia podlega zatwierdzeniu przez uprawnionych do g³osowania.
G³osowanie jest jawne, decyzja zapada zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
3. Zak³adowe zebranie cz³onków lub delegatów oraz zak³adowe zebranie koordynacyjne
delegatów wybiera odpowiednio przewodnicz¹cego zak³adowego zebrania cz³onków lub
delegatów lub zak³adowego zebrania koordynacyjnego delegatów zwanego dalej

przewodnicz¹cym zebrania, protokólantów, cz³onków komisji skrutacyjnej oraz cz³onków
innych komisji, zgodnie z regulaminem zebrania. Wy¿ej wymienione osoby mog¹ pe³niæ
funkcje przez okres kadencji.
4. Przewodnicz¹cy zebrania nie musi byæ cz³onkiem danej organizacji zak³adowej lub
ZOK, lecz musi byæ cz³onkiem Zwi¹zku.
5. Protokólanci i cz³onkowie komisji skrutacyjnej nie musz¹ mieæ biernego i czynnego
prawa wyborczego, z tym, ¿e cz³onkowie komisji skrutacyjnej musz¹ byæ cz³onkami
Zwi¹zku.
6. Kandydatury na cz³onków komisji skrutacyjnej, przewodnicz¹cego zebrania
i protokolantów zg³aszaj¹ osoby uprawnione do g³osowania.
§ 11
Przewodnicz¹cy zebrania ma prawo udzielaæ i odbieraæ g³os, czuwa nad przebiegiem
posiedzenia i jego zgodnoci¹ z postanowieniami Statutu Zwi¹zku, Ordynacji i regulaminu
obrad.
§ 12
Protokólanci sporz¹dzaj¹ protokó³ z przebiegu posiedzenia. Protokó³ winien rzetelnie
odzwierciedlaæ rzeczywisty przebieg wyborów oraz odpowiadaæ wymogom okrelonym
w Uchwale nr 1 XIX KZD. Protokó³ podpisuj¹ protokólanci i przewodnicz¹cy zebrania.
§ 13
1. Liczbê cz³onków komisji skrutacyjnej ustala zak³adowe zebranie cz³onków lub delegatów
lub zak³adowe zebranie koordynacyjne delegatów. Komisja liczy minimum trzech cz³onków.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) stwierdzenie w protokóle, w oparciu o listê obecnoci, czy w posiedzeniu uczestniczy,
co najmniej po³owa uprawnionych do g³osowania,
2) przygotowanie kart do g³osowania,
3) rejestrowanie kandydatów na listach wyborczych,
4) wydawanie kart do g³osowania i rejestrowanie tego faktu,
5) zebranie g³osów do urn wyborczych,
6) ustalenie i podanie wyników g³osowania,
7) sporz¹dzenie protoko³ów z g³osowañ, zgodnie z § 9 Uchwa³y nr 1 XIX KZD,
8) zabezpieczenie kart do g³osowania.
§ 14
Kandydowaæ do w³adz Zwi¹zku nie mog¹ cz³onkowie komisji skrutacyjnej chyba, ¿e
z chwil¹ zg³oszenia ich kandydatur zrezygnuj¹ z cz³onkostwa w komisji. Zak³adowe
zebranie cz³onków lub delegatów dokonuje ponownego wyboru na zwolnione miejsce
w komisji skrutacyjnej.
§ 15
Funkcji zwi¹zkowych w podstawowej jednostce organizacyjnej Zwi¹zku lub ni¿szej
jednostce organizacyjnej Zwi¹zku, dzia³aj¹cej u danego pracodawcy nie mo¿na ³¹czyæ ze
stanowiskami i funkcjami okrelonymi w postanowieniach: § 47 ust. 3 oraz ust. 5 - 7 Statutu,

§ 12 Uchwa³y nr 1 XIX KZD oraz Uchwa³y KK nr 23/04 z póniejszymi zmianami.
Kandydat, który nie spe³nia tych wymogów, mo¿e byæ dopuszczony do wyborów pod
warunkiem z³o¿enia pisemnego owiadczenia o rezygnacji z pe³nionych funkcji i stanowisk.
Je¿eli zobowi¹zanie zawarte w owiadczeniu nie zostanie spe³nione w ci¹gu 30 dni od
daty wyborów - nastêpuje zakoñczenie pe³nienia funkcji zwi¹zkowej z wyboru, który to
fakt stwierdza odpowiednia w³adza wykonawcza, zgodnie z postanowieniami § 49 Statutu.
§ 16
1. Kandydatury zg³asza siê pisemnie do komisji zak³adowej, zak³adowej komisji
koordynacyjnej lub zak³adowej komisji wyborczej oraz na posiedzeniu wyborczym w formie
przyjêtej w regulaminie posiedzenia.
2. Zg³oszenie pisemne kandydata powinno zawieraæ dane osobowe kandydata i podpis
zg³aszaj¹cego cz³onka Zwi¹zku oraz zgodê kandydata na kandydowanie na okrelon¹
funkcjê.
3. Zg³oszenie pisemne kandydata, korzystaj¹cego z biernego prawa wyborczego na
podstawie postanowieñ § 50 ust. 2 pkt. 1 b Statutu musi byæ poparte, przez co najmniej
25% uprawnionych do g³osowania. Zbieranie podpisów popieraj¹cych kandydaturê mo¿e
byæ przeprowadzone zarówno przed jak i w trakcie zebrania wyborczego.
4. Warunkiem wpisania na listê kandydatów na funkcjê delegata na walne zebranie delegatów
regionu, na funkcjê delegata na walne zebranie delegatów lub kongres bran¿owej oraz
problemowej jednostki organizacyjnej Zwi¹zku, a tak¿e elektorów ( w przypadku ³¹czonego
okrêgu wyborczego) jest do³¹czenie do pisemnego zg³oszenia czytelnie wype³nionej
i podpisanej ankiety osobowej kandydata.
5. Nie ma wymogu ponownego wype³niania ankiety osobowej w przypadku, gdy kandyduje
siê na wiêcej ni¿ jedn¹ funkcjê, wymienion¹ w ust. 1 Uchwa³y KK nr 11/09. W takim
przypadku odpowiednio RKW lub KKW potwierdza, ¿e kandydat spe³ni³ ju¿ warunek
opisany w ust. 4.
6. Zg³oszeni kandydaci mog¹ prowadziæ kampaniê wyborcz¹ w zak³adzie, w terminie
okrelonym przez komisjê zak³adow¹, zak³adow¹ komisjê koordynacyjn¹ lub zak³adow¹
komisjê wyborcz¹.
7. Po zakoñczeniu zg³aszania kandydatur na posiedzeniu wyborczym, przewodnicz¹cy
zebrania zarz¹dza g³osowanie nad zamkniêciem listy kandydatów. G³osowanie jest jawne,
decyzje zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
§ 17
1.Kandydaci maj¹ prawo do prezentacji swojej dzia³alnoci zwi¹zkowej i spo³ecznej oraz
do odpowiadania na pytania uczestników posiedzenia.
2. Po ewentualnym dokonaniu prezentacji kandydatów, przewodnicz¹cy zebrania zarz¹dza
g³osowanie.
3. G³osowanie przeprowadza siê na specjalnie przygotowanych kartach do g³osowania.
4. Przed przyst¹pieniem do g³osowania przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej:
1) przedstawia zebranym przedmiot, tryb i technikê g³osowania,
2) ustala, czy kandydaci wyrazili zgodê na kandydowanie, i czy nie wniesiono zastrze¿eñ
w stosunku do umieszczonych na licie kandydatów, a w przypadku wniesienia

udokumentowanych zastrze¿eñ przedstawia je zebranym.
5. Komisja skrutacyjna wydaje, osobom uprawnionym do g³osowania, karty w³aciwe dla
przeprowadzanego g³osowania. Komisja skrutacyjna potwierdza fakt wydania kart, o których
mowa wy¿ej, na licie obecnoci lub na karcie do g³osowañ tajnych albo sporz¹dza protokó³
zawieraj¹cy informacjê o liczbie wydanych kart.
§ 18
G³osem niewa¿nym jest g³os:
1) niepozwalaj¹cy w sposób jednoznaczny odczytaæ woli wyborcy, np. skrelenia,
niewyrane pismo, porwana kartka,
2) oddany na wiêksz¹ liczbê kandydatów ni¿ liczba miejsc mandatowych,
3) oddany na karcie nieprzeznaczonej dla danego g³osowania.
§ 19
Komisja skrutacyjna uznaje g³osowanie za niewa¿ne, je¿eli zosta³o przeprowadzone
z naruszeniem Statutu Zwi¹zku lub Ordynacji, a w szczególnoci, gdy:
1) liczba g³osów wa¿nych jest mniejsza ni¿ g³osów niewa¿nych,
2) liczba oddanych g³osów jest wiêksza ni¿ liczba uprawnionych do g³osowania lub
liczba wydanych kart do g³osowania,
3) ze wzglêdów technicznych nie mo¿na ustaliæ wyników g³osowania,
4) z³amano zasadê tajnoci g³osowania,
5) liczba wyjêtych z urny kart do g³osowania jest mniejsza ni¿ po³owa liczby cz³onków
lub delegatów uprawnionych do g³osowania.
§ 20
Kartê do g³osowania wype³nion¹ nieprawid³owo mo¿na, przed wrzuceniem do urny oraz
przed og³oszeniem zakoñczenia g³osowania przez przewodnicz¹cego zebrania, wymieniæ
na czyst¹ w komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna odnotowuje fakt wymiany karty
w protokóle.
§ 21
1. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno najwiêksz¹ liczbê
g³osów wa¿nych oraz ponad po³owê oddanych g³osów wa¿nych i znaleli siê na miejscach
mandatowych.
2. Je¿eli na ostatnim miejscu mandatowym znajduje siê wiêcej osób z równ¹ liczb¹ g³osów
przekraczaj¹cych zarazem wymagany limit g³osów (ponad po³owê oddanych g³osów
wa¿nych), a liczba tych osób jest wiêksza ni¿ wolnych miejsc mandatowych, wówczas
przeprowadza siê g³osowanie, w którym uczestnicz¹ tylko ci kandydaci, którzy uzyskali
równ¹ liczbê g³osów. Kolejnoæ na licie ustala siê w g³osowaniu zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów. G³osuje siê na tylu kandydatów, ile jest wolnych miejsc mandatowych. W przypadku
gdyby te g³osowania nie da³y rozstrzygniêcia, o wyniku wyborów winny decydowaæ wyniki
osi¹gniête przez poszczególnych kandydatów w poprzednich g³osowaniach (w kolejnoci
od ostatniego do pierwszego g³osowania). G³osowania tego nie wlicza siê do ustalonej
liczby tur g³osowañ.

§ 22
Liczbê tur g³osowañ ustala zak³adowe zebranie cz³onków lub delegatów lub zak³adowe
zebranie koordynacyjne cz³onków delegatów.
§ 23
1. Je¿eli w g³osowaniu nie zosta³y obsadzone wszystkie miejsca mandatowe,
przewodnicz¹cy zebrania zarz¹dza kolejno nastêpne tury g³osowañ. W nastêpnych turach
g³osowañ bior¹ udzia³ kandydaci, którzy spe³niaj¹ ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
 brali udzia³ w poprzedniej turze i nie zostali wybrani,
 uzyskali kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów,
Przy czym do ka¿dej nastêpnej tury przechodz¹ kandydaci w maksymalnej liczbie
nieprzekraczaj¹cej dwukrotnoci nieobsadzonych miejsc mandatowych. Je¿eli na ostatnim
miejscu w ten sposób wyznaczonym znajduje siê wiêcej kandydatów z równ¹ liczb¹ g³osów,
wówczas wszyscy oni przechodz¹ do nastêpnej tury g³osowañ.
2. Jeli w wyniku stosowania tej procedury okaza³oby siê, ¿e w nastêpnej turze g³osowañ
maj¹ uczestniczyæ ci sami kandydaci, co poprzednio, wówczas do nastêpnej tury nie
przechodzi kandydat z najmniejsz¹ liczb¹ g³osów. Je¿eli nie mo¿na ustaliæ ostatniego ze
wzglêdu na równ¹ liczbê g³osów, wówczas nale¿y wzi¹æ pod uwagê kolejno liczby g³osów
uzyskiwanych przez tych kandydatów w poprzednich g³osowaniach (w kolejnoci od
ostatniego do pierwszego g³osowania). Jeliby i to kryterium nie dawa³o rozstrzygniêcia,
to wówczas wszyscy oni nie przechodz¹ do nastêpnej tury g³osowañ.
§ 24
Je¿eli w g³osowaniu bra³o udzia³ nie wiêcej kandydatów, ni¿ liczba nieobsadzonych miejsc
mandatowych, a w wyniku g³osowania ¿aden z kandydatów nie zosta³ wybrany,
przewodnicz¹cy zebrania przerywa wybory (bez wzglêdu na liczbê przeprowadzonych tur
g³osowania) i zarz¹dza otwarcie nowej listy kandydatów.
§ 25
1. Dla ka¿dej listy wyborczej, oprócz wyborów przewodnicz¹cego, mo¿na ustaliæ listê
rezerwow¹. Na licie rezerwowej w pierwszej kolejnoci znajduj¹ siê ci kandydaci, którzy
kandydowali do okrelonych funkcji zwi¹zkowych bêd¹cych przedmiotem g³osowania
i uzyskali w ostatniej turze ponad po³owê g³osów, lecz nie znaleli siê na miejscach
mandatowych. O kolejnoci na licie rezerwowej decyduje liczba otrzymanych g³osów
w ostatniej turze wyborów. Przy równej liczbie g³osów decyduje wynik z poprzednich tur
g³osowañ w kolejnoci od przedostatniej do pierwszej. Je¿eli w ten sposób ustalenie
kolejnoci na licie rezerwowej jest niemo¿liwe, trzeba przeprowadziæ w tym celu odrêbne
g³osowanie, w którym rozstrzygniêcie zapada zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów przy dwóch
kandydatach, a w przypadku wiêkszej liczby kandydatów nale¿y przeprowadziæ g³osowanie
ustalaj¹ce ich kolejnoæ.
2. Zak³adowe zebranie cz³onków lub delegatów lub zak³adowe zebranie koordynacyjne
delegatów mo¿e utworzyæ listê rezerwow¹ tak¿e w wyniku odrêbnych wyborów. W takim
przypadku wybór listy rezerwowej odbywa siê z zachowaniem regu³ wyboru odpowiednich
w³adz Zwi¹zku, co oznacza miêdzy innymi, ¿e wybrany kandydat musi uzyskaæ ponad
po³owê oddanych g³osów wa¿nych w g³osowaniu tajnym. Je¿eli w ten sposób ustalenie

kolejnoci na licie rezerwowej jest niemo¿liwe, nale¿y przeprowadziæ g³osowanie ustalaj¹ce
ich kolejnoæ. Kandydaci, którzy znaleli siê na licie rezerwowej na mocy tej procedury,
zajmuj¹ miejsca po kandydatach uzyskuj¹cych miejsca na licie rezerwowej zgodnie
z postanowieniami ust. 1.
§ 26
Cz³onek komisji zak³adowej lub zak³adowej komisji koordynacyjnej nie mo¿e byæ na licie
rezerwowej odpowiednio komisji rewizyjnej lub zak³adowej koordynacyjnej komisji
rewizyjnej i odwrotnie.
§ 27
Po og³oszeniu ostatecznych wyników g³osowania przewodnicz¹cy zamyka posiedzenie,
o ile porz¹dek posiedzenia nie zawiera innych punktów.
§ 28
1. Zak³adowe zebranie cz³onków lub delegatów mo¿e podj¹æ decyzjê o wyborze przez
komisjê zak³adow¹ ze swego sk³adu prezydium. Decyzjê w tej sprawie wraz z okreleniem
liczby cz³onków prezydium podejmuje siê w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów.
2. Zak³adowe zebranie cz³onków lub delegatów mo¿e upowa¿niæ komisjê zak³adow¹ do
ustalenia liczby cz³onków prezydium.
§ 29
Zastrze¿enia odnonie wyborów na szczeblu zak³adowym kieruje siê do regionalnej komisji
wyborczej, nie póniej ni¿ w terminie 14 dni od daty zakoñczenia wyborów.

Rozdzia³ IV
Wybory przewodnicz¹cego komisji zak³adowej, przewodnicz¹cego
zak³adowej komisji koordynacyjnej, pozosta³ych cz³onków tych
komisji oraz zak³adowej komisji rewizyjej i zak³adowej
koordynacyjnej komisji rewizyjnej
§ 30
Postanowienia §§ 31 - 40 z zastrze¿eniem § 33 ust. 1 rozdzia³u IV, dotycz¹ce zasad
wyborczych w³adz organizacji zak³adowej stosuje siê odpowiednio do wyboru w³adz ZOK.
§ 31
Przy wyborze przewodnicz¹cego komisji zak³adowej stosuje siê odpowiednio postanowienia
poprzednich paragrafów. Je¿eli po wyczerpaniu ustalonej liczby tur g³osowañ,
z uwzglêdnieniem § 24, zak³adowe zebranie cz³onków lub delegatów nie dokona³o wyboru
przewodnicz¹cego komisji zak³adowej zgodnie z warunkami okrelonymi w § 21, wówczas
otwiera siê now¹ listê kandydatów.
§ 32
1. Now¹ listê, o której mowa w § 31, otwiera siê na trwaj¹cym posiedzeniu lub, je¿eli
zak³adowe zebranie cz³onków lub delegatów tak postanowi, na nowym posiedzeniu, które

musi odbyæ siê nie póniej ni¿ dwa tygodnie od zamkniêcia posiedzenia, na którym nie
dokonano wyboru.
2. Po otwarciu nowej listy przeprowadza siê wybór przewodnicz¹cego komisji zak³adowej
zgodnie z postanowieniami poprzednich paragrafów.
§ 33
1. Zak³adowe zebranie cz³onków lub delegatów mo¿e podj¹æ uchwa³ê o wejciu w sk³ad
komisji zak³adowej przewodnicz¹cych w³adz wykonawczych jednostek organizacyjnych,
o których mowa w § 19 ust. 7 Statutu.
2. Komisja zak³adowa liczy nie mniej ni¿ trzech cz³onków. Liczbê cz³onków komisji
zak³adowej ustala zak³adowe zebranie cz³onków lub delegatów w g³osowaniu jawnym,
decyzja zapada zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
3. W sk³ad zak³adowej komisji koordynacyjnej wchodz¹: przewodnicz¹cy ZOK, pozostali
cz³onkowie zak³adowej komisji koordynacyjnej wybrani przez zak³adowe zebranie
koordynacyjne delegatów, oraz przewodnicz¹cy komisji zak³adowych organizacji nale¿¹cych
do danej ZOK.
§ 34
Je¿eli po wyczerpaniu ustalonej liczby tur nie zostan¹ obsadzone wszystkie miejsca
mandatowe zgodnie z postanowieniami §§ 21 do 24, a wybranych zosta³o ponad po³owê
cz³onków komisji zak³adowej lub rewizyjnej, to pozosta³e mandaty zostaj¹ nieobsadzone.
W takim przypadku wybrana komisja liczy tylu cz³onków, ile mandatów zosta³o
obsadzonych, ale w granicach okrelonych w § 33 i § 38 Ordynacji. Uzupe³nienie sk³adu
komisji zak³adowej lub rewizyjnej wymaga otwarcia nowej listy kandydatów
i przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych, co mo¿e nast¹piæ podczas trwaj¹cego
posiedzenia lub na kolejnym posiedzeniu zak³adowego zebrania cz³onków lub delegatów.
§ 35
Wyboru wszystkich lub okrelonej liczby cz³onków komisji zak³adowej lub rewizyjnej
mo¿na dokonywaæ z zastosowaniem list cz¹stkowych. Liczbê przypadaj¹cych mandatów
dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Zwi¹zku funkcjonuj¹cych w organizacji
zak³adowej okrela siê proporcjonalnie do liczby cz³onków Zwi¹zku zrzeszonych w tych
jednostkach.
§ 36
Komisja zak³adowa mo¿e wybraæ ze swojego grona prezydium. Decyzjê w tej sprawie,
wraz z okreleniem liczby cz³onków prezydium, podejmuje zak³adowe zebranie cz³onków
lub delegatów w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów. Zak³adowe zebranie
cz³onków lub delegatów mo¿e upowa¿niæ komisjê zak³adow¹ do ustalenia liczby cz³onków
prezydium.
§ 37
1. Wyboru cz³onków prezydium dokonuje siê sporód cz³onków komisji zak³adowej
w g³osowaniu tajnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów. Kandydatów na cz³onków prezydium,
z jednoczesnym okreleniem wyodrêbnionych funkcji dla poszczególnych kandydatów,
w tym zastêpcy przewodnicz¹cego, sekretarza, skarbnika proponuje przewodnicz¹cy komisji

zak³adowej, a wyboru dokonuje komisja zak³adowa. Ka¿dy wniosek jest przedmiotem
oddzielnego g³osowania, ale wszystkie te wnioski mog¹ byæ g³osowane na jednej karcie.
2. Przewodnicz¹cy komisji zak³adowej jest jednoczenie przewodnicz¹cym prezydium
komisji zak³adowej, zgodnie z postanowieniem § 42 ust. 3 Statutu.
3. Odwo³anie cz³onka prezydium nastêpuje na takich samych zasadach jak wybór, co oznacza
miêdzy innymi, ¿e wniosek o odwo³anie mo¿e postawiæ wy³¹cznie przewodnicz¹cy komisji
zak³adowej. Zakoñczenie cz³onkostwa w prezydium komisji zak³adowej nastêpuje na
zasadach ogólnych z tym, ¿e zakoñczenie cz³onkostwa w komisji zak³adowej stanowi
jednoczenie zakoñczenie cz³onkostwa w prezydium komisji zak³adowej.
§ 38
1. Zak³adowa komisja rewizyjna liczy nie mniej ni¿ trzech cz³onków. Liczbê cz³onków
komisji ustala zak³adowe zebranie cz³onków lub delegatów.
2. Cz³onek zak³adowej komisji rewizyjnej nie mo¿e byæ jednoczenie cz³onkiem komisji
zak³adowej.
3. Przewodnicz¹cego zak³adowej komisji rewizyjnej wybieraj¹ jej cz³onkowie w g³osowaniu
tajnym. Wybór jest wa¿ny po uzyskaniu ponad po³owy wa¿nych g³osów. Zak³adowa komisja
rewizyjna mo¿e równie¿ wybraæ ze swego grona prezydium wed³ug takich samych zasad,
jakie stosuje siê przy wyborze prezydium komisji zak³adowej.
§ 39
W przypadku utraty wa¿noci mandatu cz³onka komisji zak³adowej lub rewizyjnej w trakcie
kadencji, sk³ad komisji zak³adowej lub rewizyjnej uzupe³nia siê kolejno osobami
z odpowiedniej listy rezerwowej, o ile taka istnieje.
§ 40
1. Obowi¹zek zorganizowania wyborów uzupe³niaj¹cych do komisji zak³adowej lub
zak³adowej komisji rewizyjnej zachodzi wówczas, gdy liczba cz³onków komisji zak³adowej
lub zak³adowej komisji rewizyjnej, mimo uzupe³nienia z listy rezerwowej, spadnie poni¿ej
po³owy ustalonej liczby.
2. Obowi¹zek wyborów uzupe³niaj¹cych istnieje zawsze w przypadku wyganiêcia mandatu
przewodnicz¹cego komisji zak³adowej.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce, o których mowa w ust. 1 i 2, przeprowadza siê najpóniej
w terminie jednego miesi¹ca od daty powstania takiej sytuacji.

Rozdzia³ V
Wybory w³adz organizacji terenowej
§ 41
Na podstawie postanowieñ § 19 ust. 5, § 20 ust. 2 i § 35 ust. 7 Statutu, postanowieñ
Uchwa³y nr 6 XVII KZD oraz Uchwa³y nr 1 XIX KZD, wybory w organizacji terenowej
winny byæ przeprowadzane zgodnie z zasadami ujêtymi w §§ 42  46.
§ 42
1. W³aciwy zarz¹d regionu, po konsultacji ze wszystkimi cz³onkami nowo powstaj¹cej
organizacji terenowej, mo¿e dokonaæ wyboru tymczasowej komisji miêdzyzak³adowej 

niekoniecznie sporód cz³onków tej organizacji. Wybór dokonywany jest z zachowaniem
obowi¹zuj¹cych w Zwi¹zku zasad wyborczych, zawartych w postanowieniach § 50 ust. 2
pkt. 2  7 Statutu.
2. W przypadku, kiedy co najmniej 1/5 cz³onków za³o¿ycieli nie wyrazi zgody na wybór
wspomnianej wy¿ej komisji przez zarz¹d regionu, wówczas jej wybór musi siê odbyæ na
ogólnie obowi¹zuj¹cych zasadach zawartych w Ordynacji.
§ 43
1. Wyboru statutowych w³adz organizacji terenowej dokonuje siê, zgodnie z § 20 ust. 3
Statutu, w ci¹gu 3 miesiêcy od daty zarejestrowania organizacji terenowej przez zarz¹d
regionu.
2. Wyboru statutowych w³adz organizacji terenowej mo¿e dokonaæ miêdzyzak³adowe
zebranie cz³onków lub delegatów, zgodnie z postanowieniami §§ 8  29.
3. Wyboru przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków komisji miêdzyzak³adowej mo¿e
dokonaæ zarz¹d regionu  niekoniecznie sporód cz³onków danej organizacji terenowej.
Oznacza to, ¿e przewodnicz¹cym lub cz³onkiem komisji miêdzyzak³adowej mo¿e byæ
cz³onek Zwi¹zku zrzeszony w innej podstawowej jednostce organizacyjnej Zwi¹zku,
zarejestrowanej w danym regionie.
§ 44
Wyboru przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków komisji miêdzyzak³adowej,
o których mowa w § 43 ust. 3, zarz¹d regionu mo¿e dokonaæ, zgodnie z okrelon¹ poni¿ej
procedur¹:
1)zarz¹d regionu mo¿e rozpocz¹æ przygotowania do wyboru po spe³nieniu, co najmniej
jednego z warunków:
a) brak zainteresowania cz³onków danej organizacji wyborem statutowych w³adz,
b) brak mo¿liwoci zwo³ania posiedzenia wyborczego miêdzyzak³adowego zebrania
cz³onków lub delegatów,
c) je¿eli do zarz¹du regionu wp³ynie wniosek o przeprowadzenie przez zarz¹d
regionu wyboru przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków komisji
miêdzyzak³adowej, maj¹cy poparcie, co najmniej 1/5 cz³onków tej organizacji.
Wniosek, o którym mowa wy¿ej, powinien precyzyjnie okrelaæ, jakiego wyboru
dotyczy:
- tylko przewodnicz¹cego komisji miêdzyzak³adowej;
- przewodnicz¹cego oraz czêci cz³onków komisji miêdzyzak³adowej;
- przewodnicz¹cego i wszystkich pozosta³ych cz³onków komisji miêdzyzak³adowej;
2) zarz¹d regionu informuje wszystkich cz³onków organizacji terenowej o zaistnieniu
sytuacji spe³niaj¹cej jeden z warunków, o których mowa w pkt. 1 - uprawniaj¹cych
zarz¹d regionu do wyboru jej w³adz wykonawczych w ca³oci lub czêci. Cz³onkowie
zainteresowanej organizacji terenowej maj¹ prawo, w terminie okrelonym przez zarz¹d
regionu, nie krótszym jednak ni¿ 7 dni, zg³osiæ sprzeciw wobec proponowanej procedury
wyborczej. Sprzeciw, co najmniej 1/5 cz³onków organizacji terenowej powoduje
koniecznoæ przeprowadzenia wyborów w³adz wykonawczych na ogólnie

obowi¹zuj¹cych zasadach zawartych w Ordynacji;
3) brak sprzeciwu, o którym mowa w pkt. 2, uprawnia zarz¹d regionu do rozpoczêcia
procedury wyborczej:
a) przeprowadzenia konsultacji z cz³onkami organizacji terenowej dotycz¹cych
liczebnoci komisji miêdzyzak³adowej oraz kandydatów na poszczególne funkcje
w komisji miêdzyzak³adowej,
b) poinformowania wszystkich cz³onków tej organizacji o licie kandydatów
i terminie wyborów.
4) wyboru w³adzy wykonawczej organizacji terenowej w ca³oci lub czêci dokonuje
zarz¹d regionu z zachowaniem obowi¹zuj¹cych w Zwi¹zku zasad wyborczych
zawartych w postanowieniach § 50 ust. 2 pkt. 2  7 Statutu.
§ 45
Uprawnienie zarz¹du regionu do wyboru w³adzy wykonawczej nie ma zastosowania przy
wyborze w³adzy kontrolnej (komisji rewizyjnej). Wyboru cz³onków komisji rewizyjnej
organizacji terenowej dokonuje siê na ogólnie obowi¹zuj¹cych zasadach, zawartych
w Ordynacji.
§ 46
1. W trakcie trwania kadencji w³adz organizacji terenowej, cz³onkom tej organizacji
przys³uguje prawo do z³o¿enia wniosku o zakoñczenie pe³nienia funkcji przez osoby
wybrane do w³adz przez zarz¹d regionu i przeprowadzenie wyborów na zwolnione miejsca
mandatowe przez miêdzyzak³adowe zebranie cz³onków lub delegatów. Wniosek taki maj¹cy
poparcie, co najmniej 1/5 cz³onków terenowej organizacji, zobowi¹zuje zarz¹d regionu do
zwo³ania posiedzenia wyborczego miêdzyzak³adowego zebrania cz³onków lub delegatów
organizacji terenowej i nadzoru nad przeprowadzeniem wyborów na wakuj¹ce miejsca
mandatowe we w³adzach wykonawczych tej organizacji, na ogólnie obowi¹zuj¹cych
zasadach zawartych w Ordynacji.
2. Dotychczasowi cz³onkowie w³adzy wykonawczej tej organizacji terenowej przestaj¹
pe³niæ swoje funkcje z chwil¹ dokonania wyborów, o których mowa w ust. 1.

Rozdzia³ VI
Wybory przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków komisji
wydzia³owej, oddzia³owej, podzak³adowej lub ko³a
§ 47
Do wyborów przewodnicz¹cego i pozosta³ych cz³onków komisji wydzia³owej lub
przewodnicz¹cego ko³a i pozosta³ych cz³onków komisji ko³a, do której nie stosuje siê
wymogów § 33 ust.2 (komisja ko³a mo¿e liczyæ mniej ni¿ 3 osoby), stosuje siê odpowiednio
postanowienia Uchwa³y nr 1 XIX KZD oraz rozdzia³ów III, IV i VII Ordynacji.
§ 48
Wybory w organizacjach wydzia³owych lub ko³ach mog¹ byæ jednoczenie wyborami na
listy cz¹stkowe, zgodne z § 5 Uchwa³y nr 1 XIX KZD i § 35 Ordynacji.

§ 49
Wybory, o których mowa w §§ 47 i 48, odbywaj¹ siê w terminie uzgodnionym z komisj¹
zak³adow¹, tymczasow¹ komisj¹ zak³adow¹ lub zak³adow¹ komisj¹ wyborcz¹.

Rozdzia³ VII
Wybory poza zebraniem (z urn¹)
§ 50
Postanowienia rozdzia³u VII dotycz¹ zasad wyborczych w³adz organizacji zak³adowej.
Postanowienia te stosuje siê odpowiednio do wyboru w³adz innych podstawowych jednostek
organizacyjnych Zwi¹zku (organizacji miêdzyzak³adowej i ZOK) oraz ni¿szych jednostek
organizacyjnych zarejestrowanych w innym regionie ni¿ ich macierzysta podstawowa
jednostka organizacyjna Zwi¹zku, z zastrze¿eniem § 51 ust. 2.
§ 51
1. Zarz¹d regionu lub uprawniona przez niego do tych czynnoci regionalna komisja
wyborcza w szczególnych przypadkach, np. gdy specyfika zak³adu pracy uniemo¿liwia
zwo³ania zak³adowego zebrania cz³onków lub delegatów, mo¿e wydaæ zgodê na
przeprowadzenie wyborów poza posiedzeniem zak³adowego zebrania cz³onków lub
delegatów na wymienione w § 9 Ordynacji funkcje zwi¹zkowe, na zasadach okrelonych
w niniejszym rozdziale Ordynacji.
2. Decyzjê wyra¿aj¹c¹ zgodê na przeprowadzenie wyborów delegatów na zak³adowe
zebranie delegatów oraz w³adz ni¿szych jednostek organizacyjnych podstawowych
jednostek organizacyjnych Zwi¹zku, z zastrze¿eniem postanowieñ § 50, z zastosowaniem
postanowieñ niniejszego rozdzia³u Ordynacji, podejmuje odpowiednia komisja zak³adowa.
3. Wybory poza posiedzeniem zak³adowego zebrania cz³onków lub delegatów bez zgody
zarz¹du regionu lub uprawnionej przez niego regionalnej komisji wyborczej, z wyj¹tkiem
postanowieñ ust. 2, nie mog¹ byæ uznane za wa¿ne.
§ 52
Wybory przewodnicz¹cego komisji zak³adowej, pozosta³ych cz³onków komisji zak³adowej,
zak³adowej komisji rewizyjnej, elektorów lub delegatów na walne zebranie delegatów
regionu, o których mowa w rozdziale VIII, §§ 72 - 77 oraz delegatów do sekcji bran¿owej,
po spe³nieniu warunku § 81, dokonuje siê poza posiedzeniem zak³adowego zebrania
cz³onków lub delegatów.
§ 53
W przypadku braku mo¿liwoci odbycia zak³adowego zebrania cz³onków lub delegatów
uchwa³ê o przyst¹pieniu do regionalnej sekcji bran¿owej podejmuje siê w drodze referendum
poprzedzaj¹cego wybór delegatów do sekcji. Wynik referendum, gdy udzia³ w nim wziê³a,
co najmniej po³owa cz³onków organizacji zak³adowej, a wiêkszoæ z bior¹cych udzia³
w referendum wypowiedzia³a siê za przyst¹pieniem do sekcji, upowa¿nia organizacjê
zak³adow¹ do wyboru delegatów na WZD sekcji lub kongres sekretariatu.

§ 54
Liczbê cz³onków komisji zak³adowej i zak³adowej komisji rewizyjnej proponuje komisja
zak³adowa koñcz¹ca kadencjê lub tymczasowa komisja zak³adowa. Liczbê cz³onków komisji
zak³adowej i zak³adowej komisji rewizyjnej ustala siê w drodze g³osowania (referendum)
zgodnie z §§ 33 i 38. Wynik g³osowania jest wa¿ny, gdy w g³osowaniu wziê³a udzia³, co
najmniej po³owa cz³onków organizacji zak³adowej. Wynik ustala siê zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów.
§ 55
Klucz liczbowy do wyboru delegatów na walne zebranie delegatów regionu oraz delegatów
do sekcji bran¿owej lub sekretariatu bran¿owego okrelaj¹ odpowiednio zarz¹d regionu
oraz rada sekcji lub sekretariatu (§§ 73 i 81).
§ 56
W celu przeprowadzenia wyborów powo³uje siê komisjê wyborcz¹ licz¹c¹ nie mniej ni¿
trzech cz³onków. Decyzjê w tej sprawie, okrelaj¹c zarazem liczebnoæ komisji wyborczej,
podejmuje komisja zak³adowa koñcz¹ca kadencjê lub tymczasowa komisja zak³adowa.
§ 57
Zadaniem komisji wyborczej jest:
1)poinformowanie cz³onków danej jednostki organizacyjnej Zwi¹zku o przeprowadzanych wyborach, zasadach wyborczych oraz kalendarium wyborczym w taki
sposób, by informacja dotar³a do wszystkich cz³onków (np. na tablicach informacyjnych
we wszystkich jednostkach organizacyjnych zak³adu pracy zatrudniaj¹cych cz³onków
danej jednostki organizacyjnej Zwi¹zku),
2) zbieranie pisemnych zg³oszeñ kandydatów na poszczególne funkcje we w³adzy
wykonawczej i kontrolnej oraz pisemnych zg³oszeñ wraz z ankietami osobowymi
kandydatów na delegatów lub elektorów na walne zebranie delegatów regionu i sekcji
lub sekretariatu bran¿owego, o ile cz³onkowie Zwi¹zku tak zadecyduj¹ (§§ 52 i 53),
przez okres nie krótszy jednak ni¿ 7 dni, licz¹c od dnia poinformowania cz³onków
Zwi¹zku o wyborach,
3) sporz¹dzenie list kandydatów na poszczególne funkcje zwi¹zkowe, wywieszenie
tych list na tablicach informacyjnych, co najmniej na trzy dni robocze przed terminem
wyborów. W razie zastrze¿eñ do kandydata lub kandydatów, komisja wyborcza
niezw³ocznie informuje o tych zastrze¿eniach wszystkich cz³onków danej jednostki
organizacyjnej Zwi¹zku,
4) sporz¹dzenie kart do g³osowania zawieraj¹cych nazwiska wszystkich kandydatów
na poszczególne funkcje zwi¹zkowe. Kolejnoæ umieszczenia nazwisk kandydatów na
kartkach do g³osowania jest alfabetyczna,
5) przygotowanie urny wyborczej, któr¹ nale¿y komisyjnie zaplombowaæ,
6) sporz¹dzenie listy osób uprawnionych do g³osowania, czyli wszystkich cz³onków
danej jednostki organizacyjnej i wyznaczenie godzin i miejsc lub miejsca wystawienia
urny we wczeniej uzgodnionym terminie wyborów,
7) powo³anie komisji skrutacyjnej w liczbie nie mniejszej ni¿ trzech cz³onków. W sk³ad
komisji skrutacyjnej mog¹ wchodziæ cz³onkowie komisji wyborczej,

8) przeprowadzenie wyborów. Przy wystawionej urnie musi byæ przez ca³y czas, co
najmniej dwóch cz³onków komisji skrutacyjnej.
§ 58
Kandydatów zg³asza siê na pimie. Pisemne zg³oszenie musi zawieraæ dane osobowe
kandydata, funkcjê zwi¹zkow¹, na któr¹ jest zg³aszany, podpis zg³aszaj¹cego oraz zgodê
kandydata na kandydowanie. Do pisemnego zg³oszenia na delegatów lub elektorów na
walne zebranie delegatów regionu i sekcji lub sekretariatu bran¿owego musi byæ do³¹czona
ankieta osobowa kandydata. Liczba kandydatów nie jest ograniczona.
§ 59
Kandydatem do w³adz danej jednostki organizacyjnej Zwi¹zku mo¿e byæ ka¿dy cz³onek
tej jednostki organizacyjnej. Kandydaci zajmuj¹cy stanowiska wymienione w § 47 ust 3, 5
i 7 Statutu, przed wpisaniem ich na listê kandydatów musz¹ z³o¿yæ pisemne owiadczenie,
w którym stwierdz¹, ¿e w przypadku wybrania ich do w³adz zwi¹zkowych zrezygnuj¹
z dotychczas zajmowanych stanowisk (funkcji).
§ 60
Je¿eli w trakcie przyjmowania wniosków oka¿e siê, ¿e cz³onek komisji skrutacyjnej wyrazi³
zgodê na kandydowanie do w³adz zwi¹zkowych, musi on zrezygnowaæ z prac w tej komisji,
a na jego miejsce nale¿y wybraæ innego cz³onka komisji skrutacyjnej.
§ 61
1. G³osowania s¹ tajne.
2. Ka¿dy z g³osuj¹cych potwierdza w³asnorêcznym podpisem fakt otrzymania kartki do
g³osowania.
3. Wymiana le wype³nionej kartki do g³osowania mo¿e nast¹piæ na zasadzie okrelonej
w § 20 Ordynacji.
§ 62
Wybory s¹ wa¿ne, je¿eli uczestniczy³a w nich, co najmniej po³owa cz³onków danej jednostki
organizacyjnej Zwi¹zku, z uwzglêdnieniem postanowieñ § 19.
§ 63
G³osowaæ nale¿y na tylu kandydatów, ile jest miejsc mandatowych przewidzianych do
obsadzenia w wyborach. G³osowanie na wiêksz¹ liczbê kandydatów powoduje niewa¿noæ
g³osu. Nazwiska osób nieumieszczone na listach kandydatów nie mog¹ byæ wpisane na
karty wyborcze. Wpisanie takiego nazwiska powoduje uniewa¿nienie g³osu.
§ 64
Po zakoñczeniu wyborów komisja wyborcza sporz¹dza protokó³ sumuj¹cy liczbê cz³onków
Zwi¹zku, którzy wziêli udzia³ w wyborach. Protokó³ sporz¹dza siê na podstawie podpisów
umieszczonych na licie uprawnionych do g³osowania, to jest wszystkich cz³onków danej
jednostki organizacyjnej.
§ 65
Komisja wyborcza bezporednio po zakoñczeniu g³osowania przekazuje komisji
skrutacyjnej urnê z g³osami.

§ 66
Komisja skrutacyjna oblicza wyniki g³osowania i sporz¹dza protokó³, szereguj¹c
kandydatów wed³ug liczby oddanych g³osów wa¿nych, zaczynaj¹c od kandydata, który
tych g³osów otrzyma³ najwiêcej.
§ 67
1. Wybrani do w³adz zwi¹zkowych zostaj¹ ci kandydaci, którzy spe³niaj¹ ³¹cznie nastêpuj¹ce
warunki:
1) zdobêd¹ ponad po³owê wa¿nych g³osów,
2) znajduj¹ siê na licie sporz¹dzonej po wyborach przez komisjê skrutacyjn¹ na miejscu
nie dalszym ni¿ liczba miejsc przeznaczonych do obsadzenia funkcji zwi¹zkowej
(miejsca mandatowe), o któr¹ kandydat siê ubiega³.
2. W przypadku zaistnienia okolicznoci okrelonych w § 21 ust. 2 postêpowanie jest
analogiczne.
§ 68
1. Drug¹ turê wyborów zarz¹dza siê, je¿eli:
1) ¿aden z kandydatów na funkcjê przewodnicz¹cego komisji zak³adowej nie uzyska³
ponad po³owy oddanych wa¿nych g³osów
2) w pierwszej turze wyborów nie obsadzono wszystkich funkcji, poniewa¿ nie wszyscy
kandydaci, którzy znaleli siê na miejscach mandatowych, zdobyli odpowiedni¹ liczbê
wa¿nych g³osów,
2. W drugiej lub kolejnej turze wyborów bior¹ udzia³ kandydaci, którzy spe³niaj¹ ³¹cznie
nastêpuj¹ce warunki:
1) brali udzia³ w poprzedniej turze i nie zostali wybrani,
2) uzyskali kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów,
przy czym do nastêpnej tury przechodz¹ kandydaci w maksymalnej liczbie nieprzekraczaj¹cej dwukrotnoci nieobsadzonych miejsc mandatowych. Je¿eli na ostatnim
miejscu w ten sposób wyznaczonym znajduje siê wiêcej kandydatów z równ¹ liczb¹ g³osów,
wówczas wszyscy oni przechodz¹ do nastêpnej tury g³osowañ
3. W sytuacjach w¹tpliwych stosuje siê analogicznie § 23 ust. 2.
§ 69
1. Wybory poza zebraniem mo¿na przeprowadziæ metod¹ umo¿liwiaj¹c¹ przeprowadzenie
odpowiednich g³osowañ na jednej kartce. Warunkiem takiego g³osowania jest owiadczenie
kandydatów na poszczególne funkcje, ¿e w przypadku nieuzyskania mandatu na funkcjê,
o któr¹ siê ubiegaj¹, nie zamierzaj¹ kandydowaæ na inne funkcje we w³adzach tej organizacji.
2. Jeli wybory prowadzone t¹ metod¹ nie dadz¹ rozstrzygniêcia, nale¿y przeprowadziæ
nastêpn¹ turê g³osowania.
§ 70
1. Po zakoñczeniu wyborów komisja skrutacyjna sporz¹dza protokó³ z wynikami wyborów.
2. Komisja wyborcza zabezpiecza protoko³y komisji wyborczej, komisji skrutacyjnej, listê
uprawnionych do g³osowania wraz z podpisami i kartki wyborcze oraz kopie og³oszeñ
wyborczych z tablic informacyjnych.

§ 71
Komisja wyborcza informuje cz³onków Zwi¹zku o wynikach wyborów oraz przekazuje
kopie protoko³ów do regionalnej komisji wyborczej.

Rozdzia³ VIII
Wybory delegatów na walne zebranie delegatów regionu
§ 72
Wybory delegatów na walne zebranie delegatów regionu og³asza zarz¹d regionu, powierzaj¹c
kierowanie wyborami powo³anej przez siebie regionalnej komisji wyborczej.
§ 73
Zarz¹d regionu podejmuje uchwalê o obowi¹zuj¹cym na czas kadencji kluczu liczbowym,
okrelaj¹cym tabelaryczn¹ zale¿noæ liczby wybieranych delegatów na WZD regionu od
liczby cz³onków Zwi¹zku w okrêgu wyborczym. Powy¿sza uchwa³a musi okrelaæ:
1) liczbê cz³onków Zwi¹zku (rozpoczêt¹ lub pe³n¹) przypadaj¹c¹ na ka¿dy mandat
delegata z uwzglêdnieniem punktu 2;
2) minimaln¹ wielkoæ okrêgu wyborczego przez okrelenie minimalnej liczby cz³onków
Zwi¹zku tworz¹cych okrêg. Minimalna wielkoæ okrêgu nie mo¿e byæ mniejsza ni¿
po³owa (50%) liczby cz³onków Zwi¹zku przypadaj¹cych na jeden mandat delegata
okrelonej w punkcie 1;
3) klucz liczbowy, wed³ug którego wybierani bêd¹ elektorzy na zebrania wyborcze
w okrêgach ³¹czonych. Klucz liczbowy jest jednakowy dla ca³ego regionu;
4) terminy rejestracji przez regionaln¹ komisjê wyborcz¹ protoko³ów z wyborów
elektorów na zebrania wyborcze w okrêgach ³¹czonych oraz protokó³ów z wyborów
delegatów na walne zebranie delegatów regionu. Termin rejestracji protoko³ów z wyboru
elektorów, o których mowa wy¿ej, powinien byæ krótszy, o co najmniej 14 dni od terminu
rejestracji protoko³ów z wyboru delegatów na WZD regionu.
§ 74
1. Delegatów na walne zebranie delegatów regionu wybiera siê w okrêgu naturalnym lub
okrêgu ³¹czonym.
2. Okrêg wyborczy naturalny stanowi podstawowa jednostka organizacyjna Zwi¹zku lub
zarejestrowana w danym regionie ni¿sza jednostka organizacyjna podstawowej jednostki
organizacyjnej, zarejestrowanej w innym regionie, której liczba cz³onków jest nie mniejsza
od minimalnej wielkoci okrêgu, okrelonej przez zarz¹d regionu (§ 73 pkt 2).
3. Okrêg wyborczy ³¹czony tworz¹ podstawowe jednostki organizacyjne Zwi¹zku lub
zarejestrowane w danym regionie ni¿sze jednostki organizacyjne podstawowych jednostek
organizacyjnych zarejestrowanych w innych regionach, które nie spe³niaj¹ warunków
okrelonych w § 73 pkt 2, a przez po³¹czenie osi¹gaj¹ minimaln¹ wielkoæ okrêgu
wyborczego. W sk³ad okrêgu ³¹czonego nie mog¹ wchodziæ jednostki organizacyjne
Zwi¹zku spe³niaj¹ce warunki okrêgu naturalnego.
4. Wyboru delegatów, o których mowa w ust. 1, w okrêgu naturalnym dokonuje
odpowiednio:
1) zak³adowe zebranie cz³onków lub delegatów,

2) zak³adowe koordynacyjne zebranie delegatów,
3) zebranie cz³onków lub delegatów zarejestrowanej w danym regionie ni¿szej jednostki
organizacyjnej podstawowej jednostki organizacyjnej.
5. Wyboru delegatów, o których mowa w ust. 1, w okrêgu ³¹czonym dokonuje zebranie
elektorów reprezentuj¹cych organizacje wymienione w ust. 3, którzy zostali wybrani przez
zebranie cz³onków lub delegatów tych organizacji.
§ 75
Utworzenie okrêgów wyborczych ³¹czonych nastêpuje po uprzednim zarejestrowaniu
w regionalnej komisji wyborczej protoko³ów z wyborów elektorów:
1) w drodze dobrowolnego porozumienia pomiêdzy jednostkami organizacyjnymi
uprawnionymi do tworzenia okrêgu ³¹czonego. Porozumienie to wymaga pisemnego
zg³oszenia tego faktu w regionalnej komisji wyborczej w terminie okrelonym przez
zarz¹d regionu lub regionaln¹ komisjê wyborcz¹,
2) na podstawie decyzji regionalnej komisji wyborczej po up³ywie terminu
wymienionego w punkcie 1.
§ 76
1. W okrêgu wyborczym ³¹czonym, wybory delegatów na walne zebranie delegatów regionu
przeprowadza wybrana przez elektorów komisja skrutacyjna.
2. Wyboru lub odwo³ania elektorów na zebranie wyborcze w okrêgu wyborczym ³¹czonym
oraz delegatów na walne zebranie delegatów regionu dokonuje siê na zasadach okrelonych
w Uchwale nr 1 XIX KZD oraz w rozdziale III Ordynacji z uwzglêdnieniem postanowieñ
niniejszego rozdzia³u.
§ 77
1. Organizacja wydzia³owa zarejestrowana w innym regionie, ni¿ podstawowa jednostka
organizacyjna, której jest czêci¹, uprawniona jest do wyboru delegatów na walne zebranie
delegatów regionu, w którym jest zarejestrowana, po spe³nieniu nastêpuj¹cych warunków:
a) regulamin okrelaj¹cy wewnêtrzn¹ strukturê podstawowej jednostki organizacyjnej
Zwi¹zku przewiduje wybór delegatów na WZD regionu przez wydzia³owe zebranie
cz³onków (delegatów) w regionie, w którym jest zarejestrowana;
b) w³adza wykonawcza podstawowej jednostki organizacyjnej Zwi¹zku zg³osi³a
regionalnej komisji wyborczej decyzjê o wyborach delegatów na WZD regionu w innych
regionach wraz z wykazem organizacji wydzia³owych zarejestrowanych w innych
regionach oraz liczb¹ zrzeszonych w nich cz³onkach Zwi¹zku.
2. Do liczby cz³onków Zwi¹zku podstawowej jednostki organizacyjnej Zwi¹zku
uprawnionych do wyboru delegatów na WZD regionu nie wlicza siê liczby cz³onków
wszystkich organizacji wydzia³owych stanowi¹cych okrêgi wyborcze w innych regionach.
3. Delegaci na zebranie delegatów podstawowej jednostki organizacyjnej Zwi¹zku
reprezentuj¹cy organizacje wydzia³owe stanowi¹ce okrêgi wyborcze w innych regionach
nie posiadaj¹ biernego i czynnego prawa wyborczego przy dokonywaniu wyborów
delegatów na WZD regionu przez zak³adowe zebranie delegatów. W tym g³osowaniu liczba
uprawnionych do udzia³u w zak³adowym lub miêdzyzak³adowym zebraniu delegatów
pomniejszona jest o liczbê delegatów, o których mowa wy¿ej.

4. Organizacje wydzia³owe, o których mowa wy¿ej dzia³aj¹ce na terenie jednego regionu
stanowi¹ jeden okrêg wyborczy uprawniony do wyboru delegatów na WZD regionu lub
elektorów, o których mowa w § 74 ust. 5.
5. Postanowienia niniejszego paragrafu dotycz¹ce organizacji wydzia³owych stosuje siê
odpowiednio przy wyborze delegatów na WZD regionu przez organizacje oddzia³owe,
podzak³adowe oraz organizacje zak³adowe bêd¹ce wewnêtrznymi jednostkami
organizacyjnymi ZOK.
§ 78
1. Regionalna komisja wyborcza weryfikuj¹c dokumenty z wyboru na funkcjê delegata na
walne zebranie delegatów regionu, sprawdza tak¿e ankietê osobow¹ kandydata. Brak
czytelnie wype³nionej i podpisanej ankiety osobowej uniemo¿liwia stwierdzenie wa¿noci
wyboru na funkcjê delegata na walne zebranie delegatów regionu.
2. Nie ma wymogu ponownego wype³niania ankiety osobowej w przypadku, gdy kandyduje
siê na wiêcej ni¿ jedn¹ funkcjê, wymienion¹ w ust. 1 Uchwa³y KK nr 11/09. W takim
przypadku wystarcza potwierdzenie przez - odpowiednio RKW lub KKW, ¿e kandydat
wype³ni³ ju¿ ankietê i jest ona w zasobach RKW lub KKW.
3. Regionalna komisja wyborcza prowadzi rejestr delegatów na WZD regionu, sporz¹dza
protokó³ ustalaj¹cy liczbê uprawnionych do udzia³u w WZD regionu delegatów. Liczba ta
stanowi podstawê do ustalenia prawomocnoci obrad WZD regionu.

Rozdzia³ IX
Wybory delegatów na walne zebranie delegatów sekcji lub kongres
sekretariatu bran¿owego
§ 79
1. Przepisy tego rozdzia³u dotycz¹ tylko tych organizacji zak³adowych oraz ni¿szych
jednostek organizacyjnych podstawowych jednostek organizacyjnych Zwi¹zku, zgodnie
z postanowieniami § 27 ust.1 pkt 2 Statutu, których w³adza stanowi¹ca podjê³a uchwa³ê
o z³o¿eniu akcesu do bran¿owej jednostki organizacyjnej Zwi¹zku.
2. Decyzjê o przyst¹pieniu do bran¿owej jednostki organizacyjnej Zwi¹zku podejmuje
stosown¹ uchwa³¹ w³adza stanowi¹ca podstawowej jednostki organizacyjnej Zwi¹zku.
3. W przypadku, gdy w regionie nie funkcjonuje sekcja danej bran¿y, dopuszczalne jest
przyst¹pienie bezporednio do sekcji krajowej, o ile regulamin tej sekcji dopuszcza tak¹
mo¿liwoæ.
4. W przypadku, gdy w regionie nie funkcjonuje sekcja danej bran¿y, dopuszczalne jest
przyst¹pienie bezporednio do regionalnego sekretariatu bran¿owego, o ile regulamin tego
sekretariatu dopuszcza tak¹ mo¿liwoæ
5. Ni¿sze jednostki organizacyjne organizacji zak³adowych i miêdzyzak³adowych
nienale¿¹cych do ¿adnej regionalnej lub krajowej sekcji bran¿owej mog¹ nale¿eæ do ró¿nych
sekcji bran¿owych, lecz ka¿da z ni¿szych jednostek organizacyjnych mo¿e nale¿eæ tylko
do jednej sekcji bran¿owej. Uchwa³ê w tej sprawie podejmuje w³adza stanowi¹ca
podstawowej jednostki organizacyjnej Zwi¹zku.

§ 80
Termin wyborów delegatów na walne zebranie delegatów sekcji lub kongres sekretariatu
ustala rada sekcji lub sekretariatu, zgodnie z kalendarzem wyborczym uchwalonym przez
Komisjê Krajow¹.
§ 81
Rada sekcji lub sekretariatu podejmuje uchwa³ê o obowi¹zuj¹cym na czas kadencji kluczu
liczbowym, okrelaj¹cym tabelaryczn¹ zale¿noæ liczby wybieranych delegatów na WZD
sekcji lub kongres sekretariatu od liczby cz³onków Zwi¹zku w okrêgu wyborczym. Powy¿sza
uchwa³a musi ujmowaæ:
1) liczbê cz³onków Zwi¹zku (rozpoczêt¹ lub pe³n¹) przypadaj¹c¹ na ka¿dy mandat
delegata z uwzglêdnieniem punktu 2.
2) minimaln¹ wielkoæ okrêgu wyborczego poprzez okrelenie minimalnej liczby
cz³onków Zwi¹zku tworz¹cych okrêg. W bran¿owych jednostkach organizacyjnych
minimalna wielkoæ okrêgu mo¿e byæ mniejsza ni¿ po³owa liczby cz³onków Zwi¹zku
przypadaj¹cych na jeden mandat delegata.
§ 82
1. Zak³adowe zebranie cz³onków lub delegatów, a w ni¿szych jednostkach podstawowych
jednostek organizacyjnych Zwi¹zku odpowiednia w³adza stanowi¹ca, zgodnie
z postanowieniami § 34 ust. 7 Statutu, wybiera delegatów na walne zebranie delegatów
sekcji wed³ug zasad okrelonych przez radê sekcji w § 81.
2. W przypadku regionalnego sekretariatu bran¿owego bezporednio zrzeszaj¹cego
organizacje zak³adowe oraz ni¿sze jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, w³adza
stanowi¹ca tych jednostek wybiera delegatów na kongres sekretariatu wed³ug zasad
okrelonych przez radê sekretariatu w § 81.
3. Funkcjê delegata mo¿na pe³niæ bêd¹c zarazem cz³onkiem w³adz zwi¹zkowych wszystkich
szczebli (komisja zak³adowa, zarz¹d regionu, rada sekcji lub sekretariatu, Komisja Krajowa
i odpowiednio komisje rewizyjne).
§ 83
1. Wyboru delegatów na walne zebranie delegatów regionalnej sekcji lub na walne zebranie
delegatów krajowej sekcji, je¿eli organizacja zak³adowa lub ni¿sza jednostka organizacyjna
podstawowej jednostki organizacyjnej Zwi¹zku nale¿y do niej bezporednio, dokonuje siê
analogicznie jak delegatów na walne zebranie delegatów regionu.
2. Regionalna komisja wyborcza weryfikuj¹c dokumenty z wyboru na funkcjê delegata na
walne zebranie delegatów lub kongres bran¿owej oraz problemowej jednostki organizacyjnej
Zwi¹zku, sprawdza tak¿e ankietê osobow¹ kandydata. Brak czytelnie wype³nionej
i podpisanej ankiety osobowej uniemo¿liwia stwierdzenie wa¿noci wyboru na funkcjê
delegata na walne zebranie delegatów lub kongres bran¿owej oraz problemowej jednostki
organizacyjnej Zwi¹zku.
3. Nie ma wymogu ponownego wype³niania ankiety osobowej w przypadku, gdy kandyduje
siê na wiêcej ni¿ jedn¹ funkcjê, wymienion¹ w ust. 1 Uchwa³y KK nr 11/09. W takim

przypadku wystarcza potwierdzenie przez - odpowiednio RKW lub KKW, ¿e kandydat
wype³ni³ ju¿ ankietê i jest ona w zasobach RKW lub KKW.

Rozdzia³ X
Regionalna komisja wyborcza
§ 84
1. Zarz¹d regionu pod koniec bie¿¹cej kadencji ma obowi¹zek zorganizowania wyborów
statutowych w³adz Zwi¹zku w regionie. W tym celu zarz¹d regionu powo³uje regionaln¹
komisjê wyborcz¹.
2. Sk³ad RKW nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ trzy osoby. Sposób powo³ania i odwo³ania
cz³onków RKW okrela uchwa³¹ zarz¹d regionu.
3. RKW pe³ni swoje funkcje przez okres kadencji.
4. RKW mo¿e powo³aæ spoza swojego sk³adu pe³nomocników do nadzorowania zebrañ
wyborczych.
§ 85
Do zadañ RKW nale¿y:
1) nadzorowanie i weryfikowanie wyborów w³adz zwi¹zkowych w organizacjach
zak³adowych, zak³adowych organizacjach koordynacyjnych w tym delegatów na
zak³adowe zebranie delegatów lub zak³adowe zebranie koordynacyjne delegatów;
w organizacjach wydzia³owych, oddzia³owych oraz podzak³adowych zarejestrowanych
w regionie, a tak¿e w regionalnych bran¿owych jednostkach organizacyjnych oraz
wyborów delegatów na walne zebranie delegatów regionu oraz delegatów do w³adzy
stanowi¹cej bran¿owych jednostek organizacyjnych Zwi¹zku;
2) czuwanie nad prawid³owoci¹ wy¿ej wymienionych wyborów;
3) rejestrowanie i wyznaczanie okrêgów wyborczych zgodnie z postanowieniem § 75
pkt 2;
4) ustalanie kalendarza wyborczego w regionie;
5) prowadzenie rejestru wszystkich prawomocnie wybranych delegatów i elektorów
na WZD regionu oraz WZD sekcji i kongres sekretariatu bran¿owego i problemowego;
warunkiem umieszczenia w w/w rejestrze jest przekazana do RKW, wype³niona
i podpisana, ankieta osobowa. W przypadku, gdy kandyduje siê na wiêcej ni¿ jedn¹
funkcjê, wymienion¹ w ust. 1 Uchwa³y KK nr 11/09, wystarcza potwierdzenie przez odpowiednio RKW lub KKW, ¿e kandydat wype³ni³ ju¿ ankietê i jest ona w zasobach
RKW lub KKW.
6) po otrzymaniu ankiet, o których mowa w punkcie 5, niezw³oczne przekazanie ich
w formie elektronicznej (ankiety w formie pisemnej powinny byæ przez RKW
zeskanowane) do Krajowej Komisji Wyborczej.
7) prowadzenie rejestrów zg³oszonych pisemnie kandydatów do w³adz regionalnych
i przekazanie tych rejestrów komisji mandatowo-wyborczej WZD lub kongresu;
8) nadzór nad wydawaniem mandatów delegatom na WZD lub kongres;
9) stwierdzenie wa¿noci przeprowadzonych wyborów w³adz wymienionych w pkt. 1;
10) rozpatrywanie w terminie 30 dni od daty wp³ywu zastrze¿eñ dotycz¹cych wyborów,

wymienionych w pkt. 1, zg³oszonych w terminie 14 dni od daty zakoñczenia wyborów;
11) sk³adanie sprawozdania ze swojej dzia³alnoci WZD regionu.
12) przekazanie WZD sekcji lub kongresowi sekretariatu protokó³u z ustaleñ wyborów
delegatów na WZD sekcji lub kongres sekretariatu.
§ 86
1. RKW ma prawo:
1) wgl¹du do wszystkich dokumentów zwi¹zanych z wyborami nadzorowanymi przez
RKW i sprawdzenia zgodnoci tych dokumentów z Ordynacj¹;
2) bezporedniej kontroli czynnoci wyborczych przeprowadzanych na zebraniach
nadzorowanych przez RKW, w tym pracy komisji mandatowo-wyborczej i skrutacyjnej.
3) stwierdzania niewa¿noci wyborów wymienionych w § 85 pkt 1, w wyniku
rozpatrzenia zastrze¿eñ, o których mowa w § 29, § 85 pkt 10 oraz § 140 lub z inicjatywy
w³asnej RKW w ka¿dym czasie. Podstawê stwierdzenia niewa¿noci wyborów stanowi
z³amanie przepisów prawa wewn¹trzzwi¹zkowego.
2. Cz³onek lub pe³nomocnik RKW w trakcie nadzorowania wyborów ma prawo zwróciæ
uwagê na niezgodnoæ czynnoci wyborczych z prawem wewn¹trzzwi¹zkowym, mog¹c¹
stanowiæ podstawê do uniewa¿nienia wyborów.
§ 87
1. Od decyzji RKW dotycz¹cej wyborów na szczeblu zak³adowym z zastrze¿eniem ust. 2
oraz na szczeblu regionalnych bran¿owych jednostek organizacyjnych przys³uguje,
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji RKW, odwo³anie do zarz¹du regionu, który
po rozpatrzeniu odwo³ania mo¿e zaskar¿on¹ decyzjê RKW utrzymaæ w mocy lub zmieniæ.
Decyzja zarz¹du regionu jest ostateczna.
2. Od decyzji RKW dotycz¹cych wyborów delegatów WZD regionu oraz WZD sekcji
krajowej przys³uguje, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji RKW, za porednictwem
zarz¹du regionu, odwo³anie do Krajowej Komisji Wyborczej, która po rozpatrzeniu
odwo³ania mo¿e zaskar¿on¹ decyzjê RKW utrzymaæ w mocy lub zmieniæ.
3. Od decyzji KKW, o której mowa w ust. 2 przys³uguje, w terminie 14 dniu od daty
otrzymania decyzji KKW, odwo³anie do Komisji Krajowej, która po rozpatrzeniu odwo³ania
mo¿e zaskar¿on¹ decyzjê KKW utrzymaæ w mocy lub zmieniæ. Decyzja Komisji Krajowej
jest ostateczna.

CZÊÆ II
WYBORY W£ADZ REGIONALNYCH
Rozdzia³ XI
Porz¹dek posiedzeñ wyborczych walnych zebrañ delegatów regionu
§ 88
1. Walne zebranie delegatów regionu wybiera kolejno:
1) przewodnicz¹cego zarz¹du regionu,
2) pozosta³ych cz³onków zarz¹du regionu wybieranych przez WZD regionu,

3) cz³onków regionalnej komisji rewizyjnej.
2. Wybory musz¹ byæ przeprowadzone w odrêbnych g³osowaniach zgodnie z powy¿sz¹
kolejnoci¹. Oznacza to, ¿e niedokonanie wyboru przewodnicz¹cego zarz¹du regionu
uniemo¿liwia dokonanie pozosta³ych wyborów, a brak wyboru, co najmniej po³owy
z zaplanowanej liczby cz³onków zarz¹du regionu uniemo¿liwia wybór regionalnej komisji
rewizyjnej.
3. Ponadto, walne zebranie delegatów regionu w czasie posiedzenia wyborczego wybiera
delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów. Wybory te mog¹ byæ prowadzone równolegle
z wyborami na funkcje wymienione w ust.1 pkt 2. i pkt 3.
§ 89
Walne zebranie delegatów regionu tworz¹ delegaci wybrani wed³ug zasad zapisanych
w rozdziale VIII Ordynacji.
§ 90
1. Posiedzenie WZD regionu otwiera przewodnicz¹cy zarz¹du regionu lub wyznaczony
przez zarz¹d regionu jego cz³onek w obecnoci, co najmniej po³owy uprawnionych do
g³osowania delegatów.
2. Liczba osób uprawnionych do g³osowania jest liczb¹ wybranych w okrêgach wyborczych
delegatów, których mandat w danym momencie zachowuje wa¿noæ, bez uwzglêdnienia
mandatów nieobsadzonych.
§ 91
1. Otwieraj¹cy posiedzenie przedstawia porz¹dek posiedzenia.
2. Porz¹dek posiedzenia podlega zatwierdzeniu przez delegatów. G³osowanie jest jawne,
decyzja zapada zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
3. Walne zebranie delegatów regionu wybiera prezydium walnego zebrania delegatów
regionu w tym przewodnicz¹cego prezydium zwanego dalej przewodnicz¹cym zebrania,
zastêpców przewodnicz¹cego i sekretarza oraz komisjê mandatowo-wyborcz¹, komisjê
skrutacyjn¹ i protokolantów. Wy¿ej wymienione osoby mog¹ pe³niæ funkcje przez okres
kadencji. Cz³onkowie komisji skrutacyjnej i protokolanci nie musz¹ mieæ czynnego
i biernego prawa wyborczego z tym, ¿e cz³onkowie komisji skrutacyjnej musz¹ byæ
cz³onkami Zwi¹zku.
4. Przewodnicz¹cy zebrania przedstawia do zatwierdzenia delegatom regulamin obrad WZD
regionu, a po jego przyjêciu czuwa nad sprawnym przebiegiem posiedzenia wyborczego
zgodnie z przyjêtym porz¹dkiem posiedzenia i regulaminem obrad oraz nad zgodnoci¹,
podejmowanych przez WZD regionu, decyzji z obowi¹zuj¹cymi zapisami Statutu Zwi¹zku
i Ordynacji.

Rozdzia³ XII
Wybory przewodniczacego zarz¹du regionu, pozosta³ych cz³onków
zarz¹du regionu oraz cz³onków regionalnej komisji rewizyjnej
§ 92
Wyborów w³adz regionalnych dokonuje siê stosuj¹c postanowienia Uchwa³y nr 1 XIX
KZD oraz niniejszego rozdzia³u.
§ 93
1. WZD regionu mo¿e podj¹æ uchwa³ê ustalaj¹c¹, ¿e w sk³ad zarz¹du regionu, poza
wybranymi przez WZD regionu przewodnicz¹cym zarz¹du regionu oraz cz³onkami zarz¹du
regionu, wchodz¹ przewodnicz¹cy w³adzy wykonawczej regionalnych sekcji lub
sekretariatów bran¿owych oraz przewodnicz¹cy rady regionalnej sekcji emerytów
i rencistów.
2. Liczbê cz³onków zarz¹du regionu oraz cz³onków regionalnej komisji rewizyjnej ustala
walne zebranie delegatów regionu.
§ 94
1. Wyboru cz³onków zarz¹du regionu oraz cz³onków regionalnej komisji rewizyjnej lub
okrelonej liczby cz³onków zarz¹du regionu i regionalnej komisji rewizyjnej mo¿na
dokonywaæ z zastosowaniem list cz¹stkowych.
2. Liczbê przypadaj¹cych mandatów dla poszczególnych list cz¹stkowych okrela siê
proporcjonalnie do liczby cz³onków Zwi¹zku reprezentowanych przez delegatów na danej
licie.
3. Kolejnoæ umieszczenia kandydatów na listach cz¹stkowych mo¿e byæ ustalona w wyniku
przeprowadzenia prawyborów przy zastosowaniu ogólnych zasad wyborczych.
§ 95
1. Kandydatów do w³adz regionalnych mog¹ zg³aszaæ:
1) cz³onkowie Zwi¹zku za porednictwem w³adzy wykonawczej podstawowej jednostki
organizacyjnej Zwi¹zku,
2) zebranie elektorów w ³¹czonych okrêgach wyborczych (rozdzia³ VIII),
3) delegaci WZD regionu w czasie posiedzenia wyborczego.
2. Kandydatów zg³asza siê pisemnie do regionalnej komisji wyborczej, a w trakcie
posiedzenia WZD regionu do komisji mandatowo-wyborczej. RKW przekazuje zg³oszone
kandydatury komisji mandatowo-wyborczej w trakcie posiedzenia WZD regionu.
Zg³oszenie powinno zawieraæ dane osobowe kandydata i podpis zg³aszaj¹cego oraz zgodê
kandydata na kandydowanie na okrelon¹ funkcjê. Do pisemnego zg³oszenia musi byæ
do³¹czona wype³niona i podpisana ankieta osobowa. Jest to warunkiem wpisania na listê
kandydatów. Spe³nieniem tego warunku jest potwierdzenie przez RKW b¹d KKW, ¿e
kandydat wype³ni³ ankietê i jest ona w zasobach RKW lub KKW.

§ 96
Kandydowaæ do w³adz Zwi¹zku nie mog¹ cz³onkowie komisji skrutacyjnej, chyba, ¿e
z chwil¹ zg³oszenia ich kandydatur zrezygnuj¹ z cz³onkostwa w komisji. WZD regionu
dokonuje ponownego wyboru na zwolnione miejsce w komisji skrutacyjnej.
§ 97
1. Komisja mandatowo-wyborcza sporz¹dza listy kandydatów w porz¹dku alfabetycznym.
2. Zastrze¿enia w stosunku do zg³oszonych kandydatów nale¿y przedstawiæ regionalnej
komisji wyborczej lub w czasie zebrania komisji mandatowo-wyborczej. Zastrze¿enia
nieudokumentowane nie bêd¹ przyjmowane.
3. Po wpisaniu na listê kandydatów, wycofanie kandydata z tej listy mo¿e nast¹piæ tylko na
jego wniosek. Wycofanie nie mo¿e nast¹piæ w trakcie g³osowania.
4. Po ukoñczeniu zg³aszania kandydatur przewodnicz¹cy zebrania zarz¹dza g³osowanie
nad zamkniêciem listy kandydatów. G³osowanie jest jawne, decyzje zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów.
5. Kandydaci maj¹ prawo do prezentacji swojej dzia³alnoci zwi¹zkowej i spo³ecznej oraz
do odpowiadania na pytania delegatów.
§ 98
Przed przyst¹pieniem do g³osowania przewodnicz¹cy komisji mandatowo-wyborczej:
1) przedstawia delegatom przedmiot, tryb i technikê g³osowania,
2) ustala, czy kandydaci wyrazili zgodê na kandydowanie, i czy nie wniesiono zastrze¿eñ
w stosunku do umieszczonych na licie kandydatów, a w przypadku wniesienia
udokumentowanych zastrze¿eñ przedstawia je delegatom.
§ 99
Po zakoñczeniu czynnoci opisanych w §§ 95 - 98 przewodnicz¹cy zebrania zarz¹dza
g³osowanie.
§ 100
Komisja mandatowo-wyborcza wydaje delegatom, za potwierdzeniem na licie delegatów
lub na karcie do g³osowañ tajnych, karty w³aciwe dla przeprowadzanego g³osowania.
Informacjê o liczbie wydanych kart przekazuje komisji skrutacyjnej.
§ 101
1. Delegaci dokonuj¹ wyboru zgodnie z ustalon¹ technik¹ g³osowania i wrzucaj¹ karty do
g³osowania do urny nadzorowanej przez komisjê skrutacyjn¹.
2. Kartê do g³osowania wype³nion¹ nieprawid³owo mo¿na - przed wrzuceniem do urny
oraz przed og³oszeniem zakoñczenia g³osowania przez przewodnicz¹cego zebrania wymieniæ na czyst¹ w komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna odnotowuje fakt wymiany
karty w protokole.
§ 102
G³osem niewa¿nym jest g³os:
1) niepozwalaj¹cy w sposób jednoznaczny odczytaæ woli wyborcy, np. skrelenia,
niewyrane pismo, porwana kartka,

2) oddany na wiêksz¹ liczbê kandydatów ni¿ liczba miejsc mandatowych,
3) oddany na kartce nieprzeznaczonej dla danego g³osowania.
§ 103
Komisja skrutacyjna uznaje g³osowanie za niewa¿ne, je¿eli zosta³o przeprowadzone
z naruszeniem Statutu Zwi¹zku lub Ordynacji, a w szczególnoci, gdy:
1) liczba g³osów wa¿nych jest mniejsza ni¿ g³osów niewa¿nych,
2) liczba oddanych g³osów jest wiêksza ni¿ liczba uprawnionych do g³osowania lub
liczba wydanych kartek do g³osowania,
3) ze wzglêdów technicznych nie mo¿na ustaliæ wyników g³osowania,
4) z³amano zasadê tajnoci g³osowania.
5) liczba wyjêtych z urny kart wyborczych jest mniejsza ni¿ po³owa liczby delegatów
uprawnionych do g³osowania.
§ 104
1. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno najwiêksz¹ liczbê
g³osów wa¿nych oraz ponad po³owê oddanych g³osów wa¿nych i znaleli siê na miejscach
mandatowych.
2. Je¿eli na ostatnim miejscu mandatowym znajduje siê wiêcej osób z równ¹ liczb¹ g³osów
przekraczaj¹cych zarazem wymagany limit g³osów (ponad po³owê g³osów wa¿nych),
a liczba tych osób jest wiêksza ni¿ wolnych miejsc mandatowych, wówczas przeprowadza
siê g³osowanie, w którym uczestnicz¹ tylko ci kandydaci, którzy uzyskali równ¹ liczbê
g³osów. Kolejnoæ na licie ustala siê w g³osowaniu zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów. G³osuje
siê na tylu kandydatów, ile jest wolnych miejsc mandatowych. W przypadku gdyby te
g³osowania nie da³y rozstrzygniêcia, o wyniku wyborów winny decydowaæ wyniki osi¹gniête
przez poszczególnych kandydatów w poprzednich g³osowaniach (w kolejnoci od ostatniego
do pierwszego g³osowania). G³osowania tego nie wlicza siê do ustalonej liczby tur g³osowañ.
§ 105
Liczbê tur g³osowañ ustala walne zebranie delegatów regionu.
§ 106
1. Je¿eli w g³osowaniu nie zosta³y obsadzone wszystkie miejsca mandatowe,
przewodnicz¹cy zebrania zarz¹dza kolejno nastêpne tury g³osowañ. W nastêpnych turach
g³osowañ bior¹ udzia³ kandydaci, którzy spe³niaj¹ ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
1) brali udzia³ w poprzedniej turze i nie zostali wybrani,
2) uzyskali kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów,
przy czym do ka¿dej nastêpnej tury przechodz¹ kandydaci w maksymalnej liczbie
nieprzekraczaj¹cej dwukrotnoci nieobsadzonych miejsc mandatowych. Je¿eli na ostatnim
miejscu w ten sposób wyznaczonym znajduje siê wiêcej kandydatów z równ¹ liczb¹ g³osów,
wówczas wszyscy oni przechodz¹ do nastêpnej tury g³osowañ.
2. Jeli w wyniku stosowania tej procedury okaza³oby siê, ¿e w nastêpnej turze g³osowañ
maj¹ uczestniczyæ ci sami kandydaci, co poprzednio, wówczas do nastêpnej tury nie
przechodzi kandydat z najmniejsz¹ liczb¹ g³osów. Je¿eli nie mo¿na ustaliæ ostatniego ze
wzglêdu na równ¹ liczbê g³osów, wówczas nale¿y wzi¹æ pod uwagê kolejno liczby g³osów

uzyskiwanych przez tych kandydatów w poprzednich g³osowaniach (w kolejnoci od
ostatniego do pierwszego g³osowania). Jeliby i to kryterium nie dawa³o rozstrzygniêcia,
to wówczas wszyscy oni nie przechodz¹ do nastêpnej tury g³osowañ.
§ 107
Je¿eli w g³osowaniu bra³o udzia³ nie wiêcej kandydatów, ni¿ liczba nieobsadzonych miejsc
mandatowych, a w wyniku g³osowania ¿aden z kandydatów nie zosta³ wybrany,
przewodnicz¹cy zebrania przerywa wybory (bez wzglêdu na liczbê przeprowadzonych tur
g³osowania) i zarz¹dza otwarcie nowej listy kandydatów.
§ 108
1. Przy wyborze przewodnicz¹cego zarz¹du regionu stosuje siê odpowiednio regu³y
okrelone w poprzednich paragrafach. Je¿eli jednak po wyczerpaniu ustalonej liczby tur
g³osowañ, z uwzglêdnieniem § 107, walne zebranie delegatów nie dokona³o wyboru
przewodnicz¹cego zarz¹du regionu zgodnie z warunkami okrelonymi w § 104  otwiera
siê now¹ listê kandydatów.
2. Now¹ listê otwiera siê na trwaj¹cym posiedzeniu lub, je¿eli walne zebranie delegatów
regionu tak postanowi, na nowym posiedzeniu, które musi odbyæ siê nie póniej ni¿ dwa
tygodnie od dnia zamkniêcia posiedzenia, na którym nie dokonano wyboru. Po otwarciu
nowej listy wybór przewodnicz¹cego zarz¹du regionu przeprowadza siê zgodnie z
postanowie- niami poprzednich paragrafów.
§ 109
Je¿eli po wyczerpaniu ustalonej liczby tur nie zostan¹ obsadzone wszystkie miejsca
mandatowe zgodnie z warunkami okrelonymi w § 104 ale wybranych zosta³o ponad po³owê
cz³onków zarz¹du regionu lub regionalnej komisji rewizyjnej, to pozosta³e mandaty mog¹
pozostaæ nieobsadzone. W takim przypadku wybrany zarz¹d regionu lub regionalna komisja
rewizyjna liczy tylu cz³onków, ile mandatów zosta³o obsadzonych. Uzupe³nienie sk³adu
zarz¹du regionu lub regionalnej komisji rewizyjnej wymaga otwarcia nowej listy kandydatów
i przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych, co mo¿e nast¹piæ podczas trwaj¹cego
posiedzenia lub na kolejnym posiedzeniu walnego zebrania delegatów regionu.
§ 110
1. Dla ka¿dej listy wybranych kandydatów, oprócz wyborów przewodnicz¹cego, mo¿na
ustaliæ listê rezerwow¹. Na licie rezerwowej w pierwszej kolejnoci znajduj¹ siê ci
kandydaci, którzy kandydowali do okrelonych funkcji zwi¹zkowych bêd¹cych przedmiotem
g³osowania i uzyskali w ostatniej turze ponad po³owê g³osów, lecz nie znaleli siê na
miejscach mandatowych.
2. O kolejnoci na licie rezerwowej decyduje liczba otrzymanych g³osów wa¿nych
w ostatniej turze wyborów. Przy równej liczbie g³osów decyduje wynik z poprzednich tur
g³osowañ w kolejnoci od przedostatniej do pierwszej. Je¿eli w ten sposób ustalenie
kolejnoci na licie rezerwowej jest niemo¿liwe, trzeba przeprowadziæ w tym celu odrêbne
g³osowanie, w którym decyzja zapada zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów przy dwóch kandydatach,
a w przypadku wiêkszej liczby kandydatów nale¿y przeprowadziæ g³osowanie ustalaj¹ce
ich kolejnoæ.

3. Walne zebranie delegatów regionu mo¿e stworzyæ listê rezerwow¹ tak¿e w wyniku
odrêbnych wyborów. W takim przypadku wybór listy rezerwowej odbywa siê
z zachowaniem regu³ wyboru odpowiednich w³adz Zwi¹zku, co oznacza miêdzy innymi,
¿e wybrany kandydat musi uzyskaæ ponad po³owê oddanych g³osów wa¿nych w g³osowaniu
tajnym. Je¿eli w ten sposób ustalenie kolejnoci na licie rezerwowej jest niemo¿liwe,
nale¿y przeprowadziæ g³osowanie ustalaj¹ce ich kolejnoæ.
4. Kandydaci, którzy znaleli siê na licie rezerwowej na mocy tej procedury, zajmuj¹
miejsca po kandydatach uzyskuj¹cych miejsca na licie rezerwowej zgodnie
z postanowieniami ust. 1.
5. Cz³onek zarz¹du regionu nie mo¿e byæ na licie rezerwowej komisji rewizyjnej
i odwrotnie.
§ 111
1. Zarz¹d regionu wybiera sporód siebie prezydium w czasie pierwszego posiedzenia,
które winno siê odbyæ w ci¹gu 14 dni od daty zakoñczenia posiedzenia wyborczego walnego
zebrania delegatów regionu.
2. Liczebnoæ prezydium okrela WZD regionu, które mo¿e upowa¿niæ do tego zarz¹d
regionu.
3. Kandydatów do prezydium zarz¹du regionu wraz z jednoczesnym okreleniem
wyodrêbnionych funkcji dla poszczególnych kandydatów, w tym zastêpcy lub zastêpców
przewodnicz¹cego, sekretarza, skarbnika, zg³asza przewodnicz¹cy zarz¹du regionu w liczbie
zgodnej z postanowieniami ust. 2.
4. Wybory prezydium zarz¹du regionu odbywaj¹ siê w g³osowaniach wyborczych, zgodnie
z zasadami ogólnymi, z wyodrêbnieniem ka¿dej funkcji (tak jak listy cz¹stkowe). Wobec
tego, ¿e liczba kandydatów nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ liczba miejsc mandatowych, kandydat,
który nie uzyska³ ponad po³owy wa¿nych g³osów, przy czym g³osów wa¿nych jest wiêcej
ni¿ niewa¿nych, nie zostaje wybrany.
5. Odwo³anie cz³onka prezydium nastêpuje na tych samych zasadach jak wybór, co oznacza
m. in., ¿e wniosek o odwo³anie mo¿e postawiæ wy³¹cznie przewodnicz¹cy zarz¹du regionu.
6. Zakoñczenie cz³onkostwa w zarz¹dzie regionu nastêpuje na zasadach ogólnych z tym,
¿e zakoñczenie cz³onkostwa w zarz¹dzie regionu stanowi jednoczenie zakoñczenie
cz³onkostwa w prezydium zarz¹du regionu.
§ 112
Cz³onek regionalnej komisji rewizyjnej nie mo¿e byæ jednoczenie cz³onkiem zarz¹du
regionu.
§ 113
Zastrze¿enia odnonie wyborów, o których mówi¹ rozdzia³y XII i XIII Ordynacji, kieruje
siê do Krajowej Komisji Wyborczej, nie póniej ni¿ w terminie 14 dni od daty zakoñczenia
wyborów.

Rozdzia³ XIII
Wybory delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów
§ 114
1. Wybory delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów og³asza Komisja Krajowa powierzaj¹c
kierowanie wyborami powo³anej przez siebie Krajowej Komisji Wyborczej.
2. Komisja Krajowa moc¹ uchwa³y okrela zasady, wed³ug których przydziela siê
poszczególnym regionom liczbê mandatów na Krajowy Zjazd Delegatów, z zastrze¿eniem
postanowieñ ust. 3.
3. Wybór na funkcjê przewodnicz¹cego zarz¹du regionu, przewodnicz¹cego krajowego
sekretariatu bran¿owego oraz Przewodnicz¹cego Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów
i Rencistów jest jednoczenie wyborem na funkcjê delegata na KZD oraz cz³onka KK.
§ 115
1. Kandydatów na delegatów na KZD mog¹ zg³aszaæ:
1) cz³onkowie Zwi¹zku za porednictwem w³adzy wykonawczej podstawowej jednostki
organizacyjnej Zwi¹zku lub regionalnej bran¿owej jednostki organizacyjnej Zwi¹zku,
2) zebrania elektorów w ³¹czonych okrêgach wyborczych,
3) delegaci na WZD regionu w czasie posiedzenia wyborczego.
2. Kandydatami na delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów mog¹ byæ cz³onkowie Zwi¹zku
maj¹cy bierne prawo wyborcze na posiedzeniu WZD regionu.
3. Kandydatów zg³asza siê pisemnie do regionalnej komisji wyborczej, a w trakcie
posiedzenia WZD regionu do komisji mandatowo-wyborczej. RKW przekazuje zg³oszone
kandydatury komisji mandatowo-wyborczej w trakcie posiedzenia WZD regionu.
Zg³oszenie powinno zawieraæ dane osobowe kandydata i podpis zg³aszaj¹cego oraz zgodê
kandydata na kandydowanie na okrelon¹ funkcjê.
4.Wyborów delegatów na KZD dokonuje siê na tych samych zasadach, co wybór w³adz
regionalnych (rozdzia³ XII Ordynacji).

CZÊÆ III
WYBORY W£ADZ BRAN¯OWYCH I PROBLEMOWYCH
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZWI¥ZKU
Rozdzia³ XIV
Wybory delegatów na walne zebranie delegatów sekcji lub kongres
sekretariatu
§ 116
1. Przepisy tego rozdzia³u dotycz¹ tylko tych organizacji zak³adowych oraz ni¿szych
jednostek organizacyjnych podstawowych jednostek organizacyjnych Zwi¹zku, zgodnie
z postanowieniami § 27 ust.1 pkt 2 Statutu, których w³adza stanowi¹ca podjê³a uchwa³ê
o z³o¿eniu akcesu do bran¿owej jednostki organizacyjnej Zwi¹zku.

2. Decyzjê o przyst¹pieniu do bran¿owej jednostki organizacyjnej Zwi¹zku podejmuje
stosown¹ uchwa³¹ w³adza stanowi¹ca podstawowej jednostki organizacyjnej Zwi¹zku.
3. W przypadku, gdy w regionie nie funkcjonuje sekcja danej bran¿y, dopuszczalne jest
przyst¹pienie bezporednio do sekcji krajowej, o ile regulamin tej sekcji dopuszcza tak¹
mo¿liwoæ.
4. W przypadku, gdy w regionie nie funkcjonuje sekcja danej bran¿y, dopuszczalne jest
przyst¹pienie bezporednio do regionalnego sekretariatu bran¿owego, o ile regulamin tego
sekretariatu dopuszcza tak¹ mo¿liwoæ.
5. Ni¿sze jednostki organizacyjne organizacji zak³adowych i miêdzyzak³adowych,
nienale¿¹cych do ¿adnej regionalnej lub krajowej sekcji bran¿owej, mog¹ nale¿eæ do ró¿nych
sekcji bran¿owych, lecz ka¿da z ni¿szych jednostek organizacyjnych mo¿e nale¿eæ tylko
do jednej sekcji bran¿owej. Uchwa³ê w tej sprawie podejmuje w³adza stanowi¹ca
podstawowej jednostki organizacyjnej Zwi¹zku. W sytuacji, o której mowa powy¿ej, przy
wyborze delegatów do w³adzy stanowi¹cej bran¿owej jednostki organizacyjnej Zwi¹zku,
stosuje siê odpowiednio postanowienia § 77.
6. Przy wyborach w³adz i delegatów w problemowych jednostkach organizacyjnych Zwi¹zku
stosuje siê zasady wyborcze analogicznie jak przy wyborach w³adz i delegatów
w bran¿owych jednostkach organizacyjnych Zwi¹zku.
§ 117
Termin wyborów delegatów na walne zebranie delegatów sekcji lub kongres sekretariatu
ustala rada sekcji lub sekretariatu zgodnie z kalendarzem wyborczym uchwalonym przez
Komisjê Krajow¹.
§ 118
Rada sekcji lub sekretariatu podejmuje uchwa³ê o obowi¹zuj¹cym na czas kadencji kluczu
liczbowym, okrelaj¹cym tabelaryczn¹ zale¿noæ liczby wybieranych delegatów na WZD
sekcji lub kongres sekretariatu od liczby cz³onków Zwi¹zku w okrêgu wyborczym. Powy¿sza
uchwa³a musi ujmowaæ:
1) liczbê cz³onków Zwi¹zku (rozpoczêt¹ lub pe³n¹) przypadaj¹c¹ na ka¿dy mandat
delegata z uwzglêdnieniem punktu 2.
2) minimaln¹ wielkoæ okrêgu wyborczego poprzez okrelenie minimalnej liczby
cz³onków Zwi¹zku tworz¹cych okrêg. W bran¿owych jednostkach organizacyjnych
minimalna wielkoæ okrêgu mo¿e byæ mniejsza ni¿ po³owa liczby cz³onków Zwi¹zku
przypadaj¹cych na jeden mandat delegata.
§ 119
1. Zak³adowe zebranie cz³onków lub delegatów, a w ni¿szych jednostkach podstawowych
jednostek organizacyjnych Zwi¹zku odpowiednia w³adza stanowi¹ca, zgodnie
z postanowieniami § 34 ust. 7 Statutu, wybiera delegatów na walne zebranie delegatów
sekcji wed³ug zasad okrelonych przez radê sekcji w § 118.
2. W przypadku regionalnego sekretariatu bran¿owego, bezporednio zrzeszaj¹cego
organizacje zak³adowe oraz ni¿sze jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, w³adza
stanowi¹ca tych jednostek wybiera delegatów na kongres sekretariatu wed³ug zasad
okrelonych przez radê sekretariatu w § 118.

3. Funkcjê delegata mo¿na pe³niæ bêd¹c zarazem cz³onkiem w³adz zwi¹zkowych wszystkich
szczebli (komisja zak³adowa, zarz¹d regionu, rada sekcji lub sekretariatu, Komisja Krajowa
i odpowiednio komisje rewizyjne).
§ 120
1. Wyboru delegatów na walne zebranie delegatów regionalnej sekcji lub na walne zebranie
delegatów krajowej sekcji, je¿eli organizacja zak³adowa lub ni¿sza jednostka organizacyjna
podstawowej jednostki organizacyjnej Zwi¹zku nale¿y do niej bezporednio, dokonuje siê
analogicznie jak delegatów na walne zebranie delegatów regionu.
2. Regionalna komisja wyborcza weryfikuj¹c dokumenty z wyboru na funkcjê delegata na
walne zebranie delegatów lub kongres bran¿owej oraz problemowej jednostki organizacyjnej
Zwi¹zku, sprawdza tak¿e ankietê osobow¹ kandydata. Brak czytelnie wype³nionej
i podpisanej ankiety osobowej uniemo¿liwia stwierdzenie wa¿noci wyboru na funkcjê
delegata na walne zebranie delegatów lub kongres bran¿owej oraz problemowej jednostki
organizacyjnej Zwi¹zku.
3. Nie ma wymogu ponownego wype³niania ankiety osobowej w przypadku, gdy kandyduje
siê na wiêcej ni¿ jedn¹ funkcjê, wymienion¹ w ust. 1 Uchwa³y KK nr 11/09. W takim
przypadku wystarcza potwierdzenie przez - odpowiednio RKW lub KKW, ¿e kandydat
wype³ni³ ju¿ ankietê i jest ona w zasobach RKW lub KKW.

Rozdzia³ XV
Porz¹dek posiedzeñ wyborczych walnych zebrañ delegatów sekcji i
kongresów sekretariatów oraz zasady wyborcze
§ 121
1. Posiedzenie wyborcze WZD sekcji lub kongresu otwiera przewodnicz¹cy rady sekcji
lub sekretariatu albo wyznaczony przez radê jej cz³onek w obecnoci, co najmniej po³owy
uprawnionych do g³osowania delegatów.
2. Liczba wybranych delegatów w jednostkach organizacyjnych Zwi¹zku tworz¹cych sekcjê
lub sekretariat, których mandat w danym momencie zachowuje wa¿noæ (z wyj¹tkiem
mandatów nieobsadzonych), stanowi liczbê osób uprawnionych do g³osowania.
3. Otwieraj¹cy posiedzenie przedstawia do zatwierdzenia przez WZD sekcji lub kongres
sekretariatu porz¹dek posiedzenia.
4. Porz¹dek posiedzenia podlega zatwierdzeniu przez delegatów. G³osowanie jest jawne,
decyzja zapada zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
5. WZD sekcji lub kongres wybiera prezydium WZD sekcji lub kongresu sekretariatu,
w tym przewodnicz¹cego WZD sekcji lub kongresu zwanego dalej przewodnicz¹cym
zebrania, zastêpców przewodnicz¹cego i sekretarza oraz komisjê mandatowo-wyborcz¹,
komisjê skrutacyjn¹ oraz protokolantów. Wy¿ej wymienione osoby mog¹ pe³niæ funkcje
przez okres kadencji. Cz³onkowie komisji skrutacyjnej i protokolanci nie musz¹
legitymowaæ siê czynnym i biernym prawem wyborczym, z tym, ¿e cz³onkowie komisji
skrutacyjnej musz¹ byæ cz³onkami Zwi¹zku.
6. Przewodnicz¹cy zebrania przedstawia do zatwierdzenia delegatom regulamin obrad WZD
sekcji lub kongresu, a po jego przyjêciu czuwa nad sprawnym przebiegiem posiedzenia

zgodnie z przyjêtym porz¹dkiem posiedzenia i regulaminem obrad oraz nad zgodnoci¹
podejmowanych decyzji z obowi¹zuj¹cymi zapisami Statutu Zwi¹zku i Ordynacji.
§ 122
Wyborów w³adz dokonuje siê stosuj¹c postanowienia Uchwa³y nr 1 XIX KZD oraz
niniejszego rozdzia³u.
§ 123
1. W sk³ad rady krajowego sekretariatu bran¿owego wchodz¹: przewodnicz¹cy rady
krajowego sekretariatu, cz³onkowie rady krajowego sekretariatu bran¿owego wybrani przez
kongres sekretariatu oraz przewodnicz¹cy rad krajowych sekcji bran¿owych nale¿¹cych
do danego krajowego sekretariatu bran¿owego.
2. Liczbê cz³onków rady sekcji lub sekretariatu oraz cz³onków komisji rewizyjnej ustala
walne zebranie delegatów sekcji lub kongres sekretariatu.
§ 124
1. Wyboru cz³onków rady sekcji lub sekretariatu oraz cz³onków komisji rewizyjnej lub
okrelonej liczby cz³onków rady sekcji lub sekretariatu i komisji rewizyjnej mo¿na
dokonywaæ z zastosowaniem list cz¹stkowych.
2. Liczbê przypadaj¹cych mandatów dla poszczególnych list cz¹stkowych okrela siê
proporcjonalnie do liczby cz³onków Zwi¹zku reprezentowanych przez delegatów na danej
licie.
3. Kolejnoæ umieszczenia kandydatów na listach cz¹stkowych mo¿e byæ ustalona w wyniku
przeprowadzenia prawyborów przy zastosowaniu ogólnych zasad wyborczych.
§ 125
1. Kandydatów do w³adz sekcji lub sekretariatu mog¹ zg³aszaæ:
1) cz³onkowie Zwi¹zku za porednictwem w³adzy wykonawczej podstawowej jednostki
organizacyjnej Zwi¹zku lub bran¿owej jednostki organizacyjnej Zwi¹zku,
2) delegaci na WZD sekcji lub kongres w czasie posiedzenia wyborczego.
2. Kandydatów zg³asza siê pisemnie do komisji mandatowo-wyborczej. Zg³oszenie powinno
zawieraæ dane osobowe kandydata, podpis zg³aszaj¹cego oraz zgodê kandydata na
kandydowanie na okrelon¹ funkcjê.
3. Kandydowaæ do w³adz nie mog¹ cz³onkowie komisji skrutacyjnej, chyba, ¿e z chwil¹
zg³oszenia ich kandydatur zrezygnuj¹ z cz³onkostwa w komisji skrutacyjnej. WZD sekcji
lub kongres sekretariatu dokonuje ponownego wyboru na zwolnione miejsce w komisji
skrutacyjnej.
4. Warunkiem wpisania na listê kandydatów do w³adz sekcji lub sekretariatu, a tak¿e
elektorów (w przypadku ³¹czonego okrêgu wyborczego) jest do³¹czenie do pisemnego
zg³oszenia czytelnie wype³nionej i podpisanej ankiety osobowej kandydata. Spe³nieniem
tego warunku jest potwierdzenie przez RKW b¹d KKW, ¿e kandydat wype³ni³ ankietê
i jest ona w zasobach RKW lub KKW.
5. Listy kandydatów sporz¹dzane s¹ przez komisjê mandatowo-wyborcz¹ w porz¹dku
alfabetycznym.

6. Zastrze¿enia w stosunku do zg³oszonych kandydatów nale¿y przedstawiæ komisji
wyborczej nadzoruj¹cej wybory w³adz sekcji lub sekretariatu lub w czasie posiedzenia
komisji mandatowo-wyborczej. Zastrze¿enia nieudokumentowane nie bêd¹ przyjmowane.
7. Po wpisaniu na listê kandydatów, wycofanie kandydata z tej listy mo¿e nast¹piæ tylko na
jego wniosek. Wycofanie nie mo¿e nast¹piæ w trakcie g³osowania.
8. Po ukoñczeniu zg³aszania kandydatur przewodnicz¹cy zebrania zarz¹dza g³osowanie
nad zamkniêciem listy kandydatów. G³osowanie jest jawne, decyzje zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów.
9. Kandydaci maj¹ prawo do prezentacji swojej dzia³alnoci zwi¹zkowej i spo³ecznej oraz
do odpowiadania na pytania uczestników zebrania.
§ 126
Przed przyst¹pieniem do g³osowania przewodnicz¹cy komisji mandatowo-wyborczej:
1) przedstawia delegatom przedmiot, tryb i technikê g³osowania,
2) ustala, czy kandydaci wyrazili zgodê na kandydowanie i czy nie wniesiono zastrze¿eñ
w stosunku do umieszczonych na licie kandydatów, a w przypadku wniesienia
udokumentowanych zastrze¿eñ przedstawia je delegatom.
§ 127
Po zakoñczeniu czynnoci opisanych w §§ 125 i 126 przewodnicz¹cy zebrania zarz¹dza
g³osowanie.
§ 128
Komisja mandatowo-wyborcza wydaje delegatom, za potwierdzeniem na licie delegatów
lub na karcie do g³osowañ tajnych, karty w³aciwe dla przeprowadzanego g³osowania.
Informacjê o liczbie wydanych kart przekazuje komisji skrutacyjnej.
§ 129
1. Delegaci dokonuj¹ wyboru zgodnie z ustalon¹ technik¹ g³osowania i wrzucaj¹ karty do
g³osowania do urny nadzorowanej przez komisjê skrutacyjn¹.
2. Kartê do g³osowania wype³nion¹ nieprawid³owo mo¿na, przed wrzuceniem do urny
oraz przed og³oszeniem zakoñczenia g³osowania przez przewodnicz¹cego zebrania,
wymieniæ na czyst¹ w komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna odnotowuje fakt wymiany
karty w protokole.
§ 130
G³osem niewa¿nym jest g³os:
1) niepozwalaj¹cy w sposób jednoznaczny odczytaæ woli wyborcy, np. skrelenia,
niewyrane pismo, porwana kartka,
2) oddany na wiêksz¹ liczbê kandydatów ni¿ liczba miejsc mandatowych,
3) oddany na kartce nieprzeznaczonej dla danego g³osowania.
§ 131
Komisja skrutacyjna uznaje g³osowanie za niewa¿ne, je¿eli zosta³o przeprowadzone
z naruszeniem Statutu lub Ordynacji, a w szczególnoci, gdy:
1) liczba g³osów wa¿nych jest mniejsza ni¿ g³osów niewa¿nych,

2) liczba oddanych g³osów jest wiêksza ni¿ liczba uprawnionych do g³osowania lub
liczba wydanych kartek do g³osowania,
3) ze wzglêdów technicznych nie mo¿na ustaliæ wyników g³osowania,
4) z³amano zasadê tajnoci g³osowania.
5) liczba wyjêtych z urny kart wyborczych jest mniejsza ni¿ po³owa liczby delegatów
uprawnionych do g³osowania.
§ 132
1. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno najwiêksz¹ liczbê
g³osów wa¿nych oraz ponad po³owê oddanych g³osów wa¿nych i znaleli siê na miejscach
mandatowych.
2. Je¿eli na ostatnim miejscu mandatowym znajduje siê wiêcej osób z równ¹ liczb¹ g³osów
przekraczaj¹cych zarazem wymagany limit g³osów (ponad po³owê wa¿nych g³osów),
a liczba tych osób jest wiêksza ni¿ wolnych miejsc mandatowych, wówczas przeprowadza
siê g³osowanie, w którym uczestnicz¹ tylko ci kandydaci, którzy uzyskali równ¹ liczbê
g³osów. Kolejnoæ na licie ustala siê w g³osowaniu zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów. G³osuje
siê na tylu kandydatów, ile jest wolnych miejsc mandatowych. W przypadku gdyby te
g³osowania nie da³y rozstrzygniêcia, o wyniku wyborów winny decydowaæ wyniki osi¹gniête
przez poszczególnych kandydatów w poprzednich g³osowaniach (w kolejnoci od ostatniego
do pierwszego g³osowania). G³osowania tego nie wlicza siê do ustalonej liczby tur g³osowañ.
§ 133
Liczbê tur g³osowañ ustala walne zebranie delegatów sekcji lub kongres sekretariatu.
§ 134
1. Je¿eli w g³osowaniu nie zosta³y obsadzone wszystkie miejsca mandatowe,
przewodnicz¹cy zebrania zarz¹dza kolejno nastêpne tury g³osowañ. W nastêpnych turach
g³osowañ bior¹ udzia³ kandydaci, którzy spe³niaj¹ ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
 brali udzia³ w poprzedniej turze i nie zostali wybrani,
 uzyskali kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów,
przy czym do ka¿dej nastêpnej tury przechodz¹ kandydaci w maksymalnej liczbie
nieprzekraczaj¹cej dwukrotnoci nieobsadzonych miejsc mandatowych. Je¿eli na ostatnim
miejscu w ten sposób wyznaczonym znajduje siê wiêcej kandydatów z równ¹ liczb¹ g³osów,
wówczas wszyscy oni przechodz¹ do nastêpnej tury g³osowañ.
2. Jeli w wyniku stosowania tej procedury okaza³oby siê, ¿e w nastêpnej turze g³osowañ
maj¹ uczestniczyæ ci sami kandydaci, co poprzednio, wówczas do nastêpnej tury nie
przechodzi kandydat z najmniejsz¹ liczb¹ g³osów. Je¿eli nie mo¿na ustaliæ ostatniego ze
wzglêdu na równ¹ liczbê g³osów, wówczas nale¿y wzi¹æ pod uwagê kolejno liczby g³osów
uzyskiwanych przez tych kandydatów w poprzednich g³osowaniach (w kolejnoci od
ostatniego do pierwszego g³osowania). Jeliby i to kryterium nie dawa³o rozstrzygniêcia,
to wówczas wszyscy oni nie przechodz¹ do nastêpnej tury g³osowañ.
§ 135
Je¿eli w g³osowaniu bra³o udzia³ nie wiêcej kandydatów ni¿ liczba nieobsadzonych miejsc
mandatowych, a w wyniku g³osowania ¿aden z kandydatów nie zosta³ wybrany,

przewodnicz¹cy zebrania przerywa wybory (bez wzglêdu na liczbê przeprowadzonych tur
g³osowania) i zarz¹dza otwarcie nowej listy kandydatów.

Rozdzia³ XVI
Wybory przewodnicz¹cego rady, pozosta³ych cz³onków rady sekcji
lub sekretariatu oraz komisji rewizyjnej sekcji lub sekretariatu
Wybory w regionalnej sekcji bran¿owej
§ 136
Walne zebranie delegatów regionalnej sekcji bran¿owej tworz¹ delegaci wybrani zgodnie
z postanowieniami rozdzia³u XIV Ordynacji.
§ 137
1. Walne zebranie delegatów regionalnej sekcji dokonuje wyboru w kolejnoci:
1) przewodnicz¹cego rady regionalnej sekcji,
2) pozosta³ych cz³onków rady regionalnej sekcji,
3) cz³onków komisji rewizyjnej regionalnej sekcji,
2. Wybory musz¹ byæ przeprowadzone w odrêbnych g³osowaniach zgodnie z powy¿sz¹
kolejnoci¹, co oznacza, ¿e niedokonanie wyboru przewodnicz¹cego rady sekcji
uniemo¿liwia dokonanie pozosta³ych wyborów, a brak wyboru, co najmniej po³owy
z zaplanowanej liczby cz³onków rady sekcji uniemo¿liwia wybór komisji rewizyjnej sekcji.
3. Ponadto walne zebranie delegatów regionalnej sekcji wybiera:
1) delegatów na kongres regionalnego sekretariatu (o ile WZD regionalnej sekcji podjê³o
uchwa³ê o przyst¹pieniu do regionalnego sekretariatu),
2) delegatów na WZD krajowej sekcji (o ile WZD regionalnej sekcji podjê³o uchwa³ê
o przyst¹pieniu do krajowej sekcji).
Wybory na powy¿sze funkcje mog¹ byæ prowadzone równolegle z wyborami na funkcje
wymienione w ust.1 pkt 2. i pkt 3.
4. Wyboru delegatów dokonuje siê proporcjonalnie do liczby cz³onków zrzeszonych w sekcji
regionalnej. Liczbowy klucz wyborczy uchwala odpowiednio: rada regionalnego sekretariatu
albo rada krajowej sekcji lub komitet za³o¿ycielski tych struktur bran¿owych.

Wybory w regionalnym sekretariacie bran¿owym
§ 138
Kongres regionalnego sekretariatu bran¿owego tworz¹ delegaci wybrani zgodnie
z postanowieniami rozdzia³u XIV Ordynacji.
§ 139
1. Kongres regionalnego sekretariatu dokonuje wyboru w kolejnoci:
1) przewodnicz¹cego rady regionalnego sekretariatu,
2) pozosta³ych cz³onków rady regionalnego sekretariatu,

3) cz³onków komisji rewizyjnej regionalnego sekretariatu.
2. Wybory musz¹ byæ przeprowadzone w odrêbnych g³osowaniach zgodnie z powy¿sz¹
kolejnoci¹, co oznacza, ¿e niedokonanie wyboru przewodnicz¹cego rady sekretariatu
uniemo¿liwia dokonanie pozosta³ych wyborów, a brak wyboru, co najmniej po³owy
z zaplanowanej liczby cz³onków rady sekretariatu uniemo¿liwia wybór komisji rewizyjnej
sekretariatu.
§ 140
Zastrze¿enia odnonie wyborów, o których mówi¹ §§ 137 i 139 kieruje siê do regionalnej
komisji wyborczej, nie póniej ni¿ w terminie 14 dni od daty zakoñczenia wyborów.

Wybory w krajowej sekcji bran¿owej
§ 141
Walne zebranie delegatów krajowej sekcji bran¿owej tworz¹ delegaci wybrani zgodnie
z postanowieniami rozdzia³u XIV Ordynacji.
§ 142
1. Walne zebranie delegatów krajowej sekcji dokonuje wyboru w kolejnoci:
1) przewodnicz¹cego rady krajowej sekcji,
2) pozosta³ych cz³onków rady krajowej sekcji,
3) cz³onków komisji rewizyjnej krajowej sekcji,
2. Wybory musz¹ byæ przeprowadzone w odrêbnych g³osowaniach zgodnie z powy¿sz¹
kolejnoci¹, co oznacza, ¿e niedokonanie wyboru przewodnicz¹cego rady sekcji
uniemo¿liwia dokonanie pozosta³ych wyborów, a brak wyboru, co najmniej po³owy
z zaplanowanej liczby cz³onków rady sekcji uniemo¿liwia wybór komisji rewizyjnej sekcji.
3. Ponadto walne zebranie delegatów krajowej sekcji wybiera delegatów na kongres
krajowego sekretariatu bran¿owego. Wybory te mog¹ byæ przeprowadzone równolegle
z wyborami na funkcje wymienione w ust. 1 pkt 2 i pkt 3.
4. Wyboru delegatów na kongres krajowego sekretariatu dokonuje siê proporcjonalnie do
liczby zrzeszonych w krajowej sekcji cz³onków Zwi¹zku. Liczbowy klucz wyborczy uchwala
rada krajowego sekretariatu.

Wybory w krajowym sekretariacie bran¿owym
§ 143
Kongres krajowego sekretariatu bran¿owego tworz¹ delegaci wybrani zgodnie
z postanowieniami rozdzia³u XIV Ordynacji.
§ 144
1. Kongres krajowego sekretariatu bran¿owego dokonuje wyboru w kolejnoci:
1) przewodnicz¹cego rady krajowego sekretariatu,
2) pozosta³ych cz³onków rady krajowego sekretariatu,
3) cz³onków komisji rewizyjnej krajowego sekretariatu.

2. Wybory musz¹ byæ przeprowadzone w odrêbnych g³osowaniach zgodnie z powy¿sz¹
kolejnoci¹, co oznacza, ¿e niedokonanie wyboru przewodnicz¹cego rady sekretariatu
uniemo¿liwia dokonanie pozosta³ych wyborów, a brak wyboru, co najmniej po³owy
z zaplanowanej liczby cz³onków rady sekretariatu uniemo¿liwia wybór komisji rewizyjnej
sekretariatu.
3. W sk³ad rady krajowego sekretariatu bran¿owego wchodz¹, oprócz cz³onków
wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2, przewodnicz¹cy rad krajowych sekcji bran¿owych
nale¿¹cych do danego sekretariatu.
§ 145
Zastrze¿enia odnonie wyborów, o których mówi¹ §§ 142 i 144 kieruje siê do Krajowej
Komisji Wyborczej, nie póniej ni¿ w terminie 14 dni od daty zakoñczenia wyborów.

Zasady obowi¹zuj¹ce przy wyborach w³adz i delegatów
w bran¿owych jednostkach organizacyjnych Zwi¹zku
§ 146
Wyborów w³adz sekcji i sekretariatów oraz delegatów, opisanych w niniejszym rozdziale
Ordynacji, dokonuje siê na zasadach zgodnych z postanowieniami Uchwa³y nr 1 XIX KZD.
§ 147
1. Przy wyborze przewodnicz¹cego rady sekcji lub sekretariatu stosuje siê odpowiednio
regu³y okrelone w poprzednich paragrafach. Je¿eli jednak po wyczerpaniu ustalonej liczby
tur g³osowañ z uwzglêdnieniem § 135, wybór zgodnie z warunkami okrelonymi w § 132
nie nast¹pi³  otwiera siê now¹ listê kandydatów.
2. Now¹ listê otwiera siê na trwaj¹cym posiedzeniu lub, je¿eli walne zebranie delegatów
sekcji lub kongres tak postanowi, na nowym posiedzeniu, które musi odbyæ siê nie póniej
ni¿ dwa tygodnie od zamkniêcia posiedzenia, na którym nie dokonano wyboru. Po otwarciu
nowej listy wybór przewodnicz¹cego rady sekcji lub sekretariatu przeprowadza siê zgodnie
z postanowieniami poprzednich paragrafów.
§ 148
Je¿eli po wyczerpaniu ustalonej liczby tur nie zostan¹ obsadzone wszystkie miejsca
mandatowe, zgodnie z warunkami okrelonymi w § 132, a wybranych zosta³o ponad po³owê
cz³onków rady sekcji lub sekretariatu lub komisji rewizyjnej, to pozosta³e mandaty zostaj¹
nieobsadzone. W takim przypadku wybrana rada sekcji lub sekretariatu lub komisja
rewizyjna liczy tylu cz³onków, ile mandatów zosta³o obsadzonych. Uzupe³nienie sk³adu
rady sekcji lub sekretariatu lub komisji rewizyjnej wymaga otwarcia nowej listy kandydatów
i przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych, co mo¿e nast¹piæ podczas trwaj¹cego
posiedzenia lub na kolejnym posiedzeniu WZD sekcji lub kongresu.
§ 149
1. Do ka¿dej listy (wybranych kandydatów), oprócz wyborów przewodnicz¹cego, mo¿na
ustaliæ listê rezerwow¹. Na licie rezerwowej w pierwszej kolejnoci znajduj¹ siê ci
kandydaci, którzy kandydowali do okrelonych funkcji zwi¹zkowych bêd¹cych przedmiotem

g³osowania i uzyskali w ostatniej turze ponad po³owê g³osów, lecz nie znaleli siê na
miejscach mandatowych.
2. O kolejnoci na licie rezerwowej decyduje liczba otrzymanych g³osów w ostatniej turze
wyborów. Przy równej liczbie g³osów decyduje wynik z poprzednich tur g³osowañ
w kolejnoci od przedostatniej do pierwszej. Je¿eli w ten sposób ustalenie kolejnoci na
licie rezerwowej jest niemo¿liwe, trzeba przeprowadziæ w tym celu odrêbne g³osowanie,
w którym decyzja zapada zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów przy dwóch kandydatach, a
w przypadku wiêkszej liczby kandydatów nale¿y przeprowadziæ g³osowanie ustalaj¹ce ich
kolejnoæ.
3. Walne zebranie delegatów sekcji lub sekretariatu mo¿e utworzyæ listê rezerwow¹ tak¿e
w wyniku odrêbnych wyborów. W takim przypadku wybór listy rezerwowej odbywa siê
z zachowaniem regu³ wyboru odpowiednich w³adz sekcji lub sekretariatu, co oznacza miêdzy
innymi, ¿e wybrany kandydat musi uzyskaæ ponad po³owê oddanych g³osów wa¿nych
w g³osowaniu tajnym. Je¿eli w ten sposób ustalenie kolejnoci na licie rezerwowej jest
niemo¿liwe, nale¿y przeprowadziæ g³osowanie ustalaj¹ce ich kolejnoæ.
4. Kandydaci, którzy znaleli siê na licie rezerwowej na mocy tej procedury, zajmuj¹
miejsca po kandydatach uzyskuj¹cych miejsca na licie rezerwowej zgodnie
z postanowieniami ust. 1.
5. Cz³onek rady sekcji lub sekretariatu nie mo¿e byæ na licie rezerwowej komisji rewizyjnej
i odwrotnie.
§ 150
1. Rada sekcji lub sekretariatu wybiera ze swojego grona prezydium, w czasie pierwszego
posiedzenia, które winno siê odbyæ w ci¹gu 14 dni od daty zakoñczenia walnego zebrania
delegatów sekcji lub kongresu.
2. Liczebnoæ prezydium okrela WZD sekcji lub kongres. Walne zebranie delegatów sekcji
lub kongres mo¿e upowa¿niæ radê sekcji lub sekretariatu do ustalenia liczby cz³onków
prezydium.
3. Kandydatów do prezydium wraz z jednoczesnym okreleniem wyodrêbnionych funkcji,
w tym zastêpcy przewodnicz¹cego, sekretarza i skarbnika dla poszczególnych kandydatów
zg³asza przewodnicz¹cy rady sekcji lub sekretariatu w liczbie zgodnej z postanowieniami
ust. 2.
4. Wybory do prezydium rady odbywaj¹ siê w g³osowaniach wyborczych, zgodnie
z zasadami ogólnymi, w wyodrêbnieniu ka¿dej funkcji z osobna (tak jak listy cz¹stkowe).
Wobec tego, ¿e liczba kandydatów nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ liczba miejsc mandatowych,
kandydat, który nie uzyska³ ponad po³owê wa¿nych g³osów, przy czym g³osów wa¿nych
jest wiêcej ni¿ niewa¿nych, nie zostaje wybrany.
5. Odwo³anie cz³onka prezydium nastêpuje na tych samych zasadach jak wybór, co oznacza
miêdzy innymi, ¿e wniosek o odwo³anie mo¿e postawiæ wy³¹cznie przewodnicz¹cy rady
sekcji lub sekretariatu.
6. Zakoñczenie cz³onkostwa w radzie sekcji lub sekretariatu nastêpuje na zasadach ogólnych
z tym, ¿e zakoñczenie cz³onkostwa w radzie stanowi jednoczenie zakoñczenie cz³onkostwa
w prezydium rady.

§ 151
Cz³onek komisji rewizyjnej nie mo¿e byæ jednoczenie cz³onkiem rady sekcji lub
sekretariatu.

CZÊÆ IV
KRAJOWA KOMISJA WYBORCZA
Rozdzia³ XVII
Krajowa Komisja Wyborcza
§ 152
1. Komisja Krajowa pod koniec bie¿¹cej kadencji ma obowi¹zek zorganizowaæ wybory
krajowych w³adz Zwi¹zku. W tym celu Komisja Krajowa powo³uje Krajow¹ Komisjê
Wyborcz¹.
2. Sposób powo³ania i odwo³ania cz³onków KKW okrela uchwa³¹ Komisja Krajowa.
3. KKW pe³ni swoje funkcje przez okres kadencji.
4. KKW mo¿e powo³aæ spoza swojego sk³adu pe³nomocników do nadzorowania zebrañ
wyborczych.
§ 153
Do zadañ KKW nale¿y:
1) nadzorowanie wyborów regionalnych w³adz zwi¹zkowych, w³adz krajowych struktur
bran¿owych w tym delegatów na WZD sekcji lub kongres oraz delegatów na KZD;
2) sprawdzanie ankiet osobowych do³¹czonych do pisemnych zg³oszeñ kandydatów
oraz czuwanie nad prawid³owoci¹ wy¿ej wskazanych wyborów;
3) prowadzenie rejestru wszystkich wybranych prawomocnie delegatów i elektorów
na zebraniach wyborczych wymienionych w punkcie 1;
4) prowadzenie rejestrów zg³oszonych pisemnie kandydatów do w³adz Zwi¹zku
i przekazanie tych rejestrów komisji mandatowo-wyborczej podczas obrad KZD;
5) nadzór nad wydawaniem mandatów delegatom na KZD, WZD sekcji, kongres;
6) rozpatrywanie, w terminie 60 dni od daty wp³ywu, zastrze¿eñ dotycz¹cych wyborów,
wymienionych w pkt. 1, zg³oszonych w terminie 14 dni od daty zakoñczenia wyborów
oraz odwo³añ na podstawie § 87 ust. 2;
7) stwierdzenie wa¿noci przeprowadzonych wyborów w³adz wymienionych w punkcie 1;
8) sk³adanie sprawozdania ze swojej dzia³alnoci na KZD.
§ 154
1. KKW ma prawo:
1) wgl¹du do wszystkich dokumentów zwi¹zanych z wyborami nadzorowanymi przez

KKW i sprawdzanie ich zgodnoci z Ordynacj¹ Wyborcz¹ NSZZ Solidarnoæ,
2) do bezporedniej kontroli czynnoci wyborczych przeprowadzanych na walnym
zebraniu delegatów lub kongresie, w tym pracy komisji mandatowo-wyborczej
i skrutacyjnej.
3) stwierdzania niewa¿noci wyborów wymienionych w § 153 pkt.1, w wyniku
rozpatrzenia odwo³añ, o których mowa w §§ 113, 145 oraz 153 pkt 6 lub z inicjatywy
w³asnej KKW ka¿dym czasie; podstawê stwierdzenia niewa¿noci wyborów stanowi
z³amanie przepisów prawa wewn¹trzzwi¹zkowego.
2. Cz³onek lub pe³nomocnik KKW w trakcie nadzorowania wyborów ma prawo zwróciæ
uwagê na niezgodnoæ czynnoci wyborczych z prawem wewn¹trzzwi¹zkowym, mog¹c¹
stanowiæ podstawê do uniewa¿nienia wyborów.
§ 155
1. Od decyzji KKW dotycz¹cych wyborów przys³uguje, w terminie 14 dniu od daty
otrzymania decyzji KKW, odwo³anie do Komisji Krajowej.
2. Komisja Krajowa po rozpatrzeniu odwo³ania mo¿e zaskar¿on¹ decyzjê KKW utrzymaæ
w mocy lub zmieniæ. Decyzja Komisji Krajowej jest ostateczna.

CZÊÆ V
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Rozdzia³ XVIII
Rozpoczêcie kadencji
§ 156
1. Zgodnie z postanowieniami § 36 ust. 2 i 3 Statutu, pocz¹tkiem kadencji w³adzy
stanowi¹cej jest moment rozpoczêcia pierwszego posiedzenia tej w³adzy w nowej kadencji.
2. Pocz¹tkiem kadencji w³adzy wykonawczej i w³adzy kontrolnej jest moment rozpoczêcia
pierwszego posiedzenia tej w³adzy w nowej kadencji. Dana w³adza jest uprawniona do
odbycia swego pierwszego posiedzenia w nowej kadencji, je¿eli dokonano wyboru, co
najmniej po³owy jej cz³onków, wybieranych przez w³adzê stanowi¹c¹ danej jednostki
organizacyjnej.
3. Kadencja prezydium danej w³adzy jest identyczna z kadencj¹ tej w³adzy.
4. Pocz¹tek kadencji danej w³adzy jest jednoczenie momentem zakoñczenia poprzedniej
kadencji.
§ 157
1. Przewodnicz¹cy zarz¹dów regionów i rad krajowych sekretariatów bran¿owych wybrani
na now¹ kadencjê zostaj¹ cz³onkami Komisji Krajowej od pocz¹tku nowej kadencji. Do
zakoñczenia bie¿¹cej kadencji zachowuj¹ cz³onkostwo w Komisji Krajowej dotychczasowi
przewodnicz¹cy wy¿ej wymienionych w³adz.

2. W sytuacji, gdy dotychczasowy przewodnicz¹cy z³o¿y pisemn¹ rezygnacjê z cz³onkostwa
w Komisji Krajowej, jej cz³onkiem zostaje nowo wybrany przewodnicz¹cy. Je¿eli jednak
jest on cz³onkiem Krajowej Komisji Rewizyjnej, miejsce w Komisji Krajowej zostaje
nieobsadzone do koñca kadencji chyba, ¿e z³o¿y on rezygnacjê z cz³onkostwa w Krajowej
Komisji Rewizyjnej.

