
ORDYNACJA WYBORCZA

ZWIĄZKU ZAWODOWEGO „KADRA”
JSW S.A. KWK „PNIÓWEK”

Rozdział I

Zasady ogólne

Zgodnie z § 21 Statutu Związku wszystkie organy związku pochodzą z wyboru.

Wybory odbywają się zgodnie z następującymi zasadami:

1. Wszyscy członkowie związku posiadają czynne i bierne prawo wyborcze.

1.1. Czynne prawo wyborcze oznacza prawo do:

- zgłaszania kandydatów do władz Związku;
- oddawania głosów na wybranych kandydatów.

1.2. Bierne prawo wyborcze oznacza prawo kandydowania na:

- Przewodniczącego Związku;
- członka Zarządu Związku;
- członka Komisji Rewizyjnej.
- delegata na Walne Zebranie Delegatów.
- delegata na Zjazd Krajowy Porozumienia ZZ „KADRA”.

1.3. Bierne prawo wyborcze nie przysługuje członkom Komisji Wyborczo – Skrutacyjnej.

2. Nie ogranicza się liczby kandydatów.

3. Głosuje się na poszczególnych kandydatów.

4. Przewodniczącego Związku wybiera się w odrębnym głosowaniu.

Rozdział II

Komisja Wyborczo – Skrutacyjna

1. Walne Zebranie Delegatów poprzedzające Walne Sprawozdawczo - Wyborcze Zebranie
Delegatów podejmuje uchwałę - o powołaniu Komisji Wyborczo – Skrutacyjnej do
Przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Związku, członków Zarządu Związku,
Komisji Rewizyjnej Związku, Delegatów na Walne Zebranie Delegatów oraz
delegatów na Zjazd Krajowy PZZ „KADRA”.
Po podjęciu w/w uchwały przeprowadzone zostają wybory pięciu członków Komisji
Wyborczo – Skrutacyjnej.

2. Kandydatury osób na członków Komisji Wyborczo – Skrutacyjnej podają uczestnicy
Walnego Zebrania Delegatów.

3. Liczba zgłaszanych kandydatów na członków Komisji Wyborczo – Skrutacyjnej jest
nieograniczona. Lista zostanie zamknięta po zgłoszeniu co najmniej pięciu
kandydatów, na formalny wniosek uczestnika Walnego Zebrania Delegatów o
zamknięcie listy kandydatów.

4. Wybory członków Komisji Wyborczo – Skrutacyjnej są tajne.

5. Członkami Komisji Wyborczo – Skrutacyjnej zostają kandydaci, którzy otrzymali
największą ilość głosów.

6. Komisja Wyborczo – Skrutacyjna na pierwszym zebraniu wybiera ze swojego grona
Przewodniczącego i przyjmuje regulamin pracy Komisji.
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7. Do zadań Komisji Wyborczo – Skrutacyjnej należy:

a. przygotowanie materiałów wyborczych;

b. przygotowanie spisów wyborców;

c. sporządzenie kart do głosowania;

d. wyznaczenie okręgów wyborczych;

e. ustalenie kalendarza wyborczego;

f. określenie czasu trwania wyborów;

g. przeprowadzenie wyborów;

h. obliczenie głosów i podanie wyników głosowania;

i. sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów.

Rozdział III

Wybór delegatów w Okręgach Wyborczych

1. Delegatów na Walne Zebranie Delegatów wybiera się spośród członków Związku w
poszczególnych działach ( Okręgach Wyborczych ) według następujących zasad:

- jeden delegat przypada na każdych 10 członków Związku w danym dziale;

- kandydat na delegata powinien posiadać minimum 3 – miesięczny staż związkowy.

2. Na 30 - ci dni przed wyborami Komisja Wyborczo – Skrutacyjna zamieszcza w punktach
informacyjnych Związku informację o terminie wyborów delegatów na Walne Zebranie
Delegatów i terminie zgłaszania kandydatów.

3. Komisja Wyborczo – Skrutacyjna w stosownym terminie zabezpieczy:

· listy zgłoszeń kandydatów na delegata w poszczególnych działach;

· listy kandydatów na delegata z poszczególnych działów;

· listę osób uprawnionych do głosowania w poszczególnych działach;

· urnę wyborczą;

· oznakowany lokal wyborczy;

· karty do głosowania.

4. Kandydatów na delegatów na Walne Zebranie Delegatów należy zgłaszać osobiście w
biurze ZZ „KADRA” w terminie od 20 dnia do 10 dnia przed wyborami
w godzinach od 6 00  do 15 00 .

5. Każda osoba zgłaszana jako kandydat zostaje wpisana na „ Listę zgłoszeń kandydatów ”.

6. Fakt zgłoszenia kandydata, osoba zgłaszająca potwierdza swoim czytelnym podpisem na
„Liście zgłoszeń kandydatów ”.

7. Osoba zgłoszona jako kandydat, potwierdza osobiście swoim czytelnym podpisem na
„ Liście zgłoszeń kandydatów ”, że wyraża zgodę na kandydowanie.

8. Liczba zgłaszanych kandydatów jest nieograniczona.
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9. Po upływie ustalonego terminu przyjmowania zgłoszeń, Komisja Wyborczo – Skrutacyjna na
podstawie „Listy zgłoszeń kandydatów ” sporządzi i upubliczni w punktach informacyjnych
Związku listę kandydatów na Delegatów na Walne Zebranie Delegatów. Nazwiska i imiona
kandydatów umieszczone są na liście w porządku alfabetycznym.

10. Wybory są tajne i każdy głosuje osobiście.

11. Wybory delegatów na Walne Zebranie Delegatów będą przeprowadzane przez
Komisję Wyborczo – Skrutacyjną zgodnie z opracowanym Regulaminem.

12. Karty do głosowania wydawane będą przez Komisję Wyborczo - Skrutacyjną
w wyznaczonym lokalu wyborczym po sprawdzeniu tożsamości wyborcy.

13. Każdy wyborca otrzyma kartę do głosowania na której nazwiska i imiona kandydatów
umieszczone są w porządku alfabetycznym.

14. Wyborca głosuje poprzez postawienie znaku „x” w kratce obok nazwisk kandydatów,
na których głosuje. Ilość miejsc mandatowych w danym Okręgu Wyborczym zostanie
podana na karcie do głosowania oraz w punktach informacyjnych Związku.

15. Głos jest nieważny w przypadku :

- postawienia większej ilości znaków „ x ”, niż ilość miejsc mandatowych;

- oddania zniszczonej karty.

16. Po zakończeniu głosowania Komisja Wyborczo - Skrutacyjna liczy głosy,
sporządza protokół i zabezpiecza karty do głosowania.

17. Komisja Wyborczo - Skrutacyjna ogłasza wyniki wyborów, poprzez
umieszczenie stosownej wiadomości w punktach informacyjnych Związku.

18. Delegatami na Walne Zebranie Delegatów zostają kandydaci, którzy
otrzymali największą ilość głosów.

19. W przypadku równej ilości głosów, o ile uznanie wszystkich kandydatów spowodowałoby
przekroczenie liczby ustalonych mandatów, przeprowadza się ponowne wybory pomiędzy
kandydatami mającymi równą ilość głosów na zasadach ustalonych
w Regulaminie.

20. Mandaty delegatów na Walne Zebranie Delegatów otrzymują również
członkowie Zarządu Związku oraz członkowie Komisji Rewizyjnej Związku.

Rozdział IV

Wybór Przewodniczącego Związku i członków Zarządu Związku

1. Na 30 - ci dni / kalendarzowych / przed dniem wyborów Komisja Wyborczo – Skrutacyjna
zamieszcza w punktach informacyjnych Związku informację o terminie wyborów
Przewodniczącego Związku, członków Zarządu Związku oraz terminie zgłaszania
kandydatów.

2. Komisja Wyborczo – Skrutacyjna w stosownym terminie zabezpieczy:

· listy zgłoszeń kandydatów;

· listy kandydatów;

· listę osób uprawnionych do głosowania;

· urnę wyborczą;
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· karty do głosowania na:

- Przewodniczącego Związku;

- członka Zarządu Związku.

3. Kandydatów na Przewodniczącego Związku i członków Zarządu Związku należy zgłaszać
osobiście w biurze ZZ „KADRA ” w terminie od 20 dnia do 10 dnia przed wyborami w

godzinach od 6 00 do 15 00.

4. Każda osoba zgłaszana jako kandydat zostaje wpisana na „Listę zgłoszeń kandydatów”.

5. Fakt zgłoszenia kandydata, osoba zgłaszająca potwierdza swoim czytelnym podpisem
na „ Liście zgłoszeń kandydatów ”.

6. Osoba zgłoszona jako kandydat, potwierdza osobiście swoim czytelnym podpisem na
„Liście zgłoszeń kandydatów ”, że wyraża zgodę na kandydowanie.

7.Ta sama osoba może kandydować zarówno na Przewodniczącego Związku jak i na
Członka Zarządu Związku.

8. Liczba zgłaszanych kandydatów jest nieograniczona.

9. Po upływie ustalonego terminu przyjmowania zgłoszeń, Komisja Wyborczo –
Skrutacyjna na podstawie „ Listy zgłoszeń kandydatów ” sporządzi i upubliczni w
punktach informacyjnych Związku, listy kandydatów na Przewodniczącego Związku i
członków Zarządu Związku.

Nazwiska i imiona kandydatów umieszczone będą na listach w porządku alfabetycznym.

10. Wybory są tajne i każdy uprawniony głosuje osobiście.

11. Wybory przeprowadzone będą w dniu Walnego Sprawozdawczo – Wyborczego Zebrania
Delegatów.

Uprawnionymi do głosowania są wszyscy delegaci na Walne Zebranie Delegatów.

12. Karty do głosowania wydawane będą przez Komisję Wyborczo - Skrutacyjną
osobom uprawnionym do głosowania po okazaniu mandatu delegata.

13. Każdy wyborca otrzyma dwie karty do głosowania z nazwiskami kandydatów na
Przewodniczącego Związku i członka Zarządu Związku. Nazwiska i imiona kandydatów
umieszczone są na kartach do głosowania w porządku alfabetycznym.

14. Wyborca głosuje poprzez postawienie znaku „x” w kratce obok nazwisk kandydatów,
na których głosuje.

15. Przy głosowaniu na Przewodniczącego Związku wyborca stawia znak „x” przy jednym
nazwisku kandydata, na którego oddaje swój głos.

16. Przy głosowaniu na członka Zarządu Związku wyborca stawia znak „x” przy
nazwiskach kandydatów na których oddaje swój głos – nie więcej niż ilość wybieranych
członków Zarządu Związku.

17. Głos jest nieważny w przypadku postawienia większej ilości znaków „x” niż ilość miejsc
mandatowych określonych w punktach 15 i 16 lub oddania zniszczonej karty.

18. Po zakończeniu głosowania Komisja Wyborczo - Skrutacyjna liczy głosy,
sporządza protokół i zabezpiecza karty do głosowania .

19. Przewodniczący Komisji Wyborczo - Skrutacyjnej ogłasza wyniki wyborów w trakcie
Walnego Sprawozdawczo – Wyborczego Zebrania Delegatów.

20. Członkami organów Związku zostają kandydaci, którzy otrzymali największą ilość głosów.
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21. W przypadku równej ilości głosów, o ile uznanie wszystkich kandydatów spowodowałoby
przekroczenie liczby ustalonych mandatów, przeprowadza się ponowne wybory pomiędzy
kandydatami mającymi równą ilość głosów. Ponowne wybory przeprowadza Walne
Sprawozdawczo – Wyborcze Zebranie Delegatów na zasadach ustalonych  w
Regulaminie.

22. Zastępców Przewodniczącego Związku, sekretarza i skarbnika wybierają spośród siebie
wybrani członkowie Zarządu Związku.

Rozdział V

Wybór członków Komisji Rewizyjnej Związku

1. Po ogłoszeniu wyników głosowania na Przewodniczącego Związku i członków Zarządu
Związku, przewodniczący Zebrania zarządza przeprowadzenie wyborów pięciu członków
Komisji Rewizyjnej Związku.

2. Kandydatury osób na członków Komisji Rewizyjnej podają uczestnicy Walnego
Sprawozdawczo – Wyborczego Zebrania Delegatów.

3. Liczba zgłaszanych kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej Związku jest
nieograniczona, a lista zostanie zamknięta po zgłoszeniu co najmniej pięciu
kandydatów, na formalny wniosek uczestnika Walnego Sprawozdawczo – Wyborczego
Zebrania Delegatów.

4. Nazwiska i imiona kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej, uczestnicy zebrania
wypisują na opieczętowanych kartach do głosowania, po czym wyborca stawia znak „ x ”
przy nazwiskach nie więcej jak pięciu kandydatów.

5. Wybory członków Komisji Rewizyjnej Związku są tajne.

6. Członkami Komisji Rewizyjnej zostają kandydaci, którzy otrzymają największą ilość
głosów.

7. W przypadku równej ilości głosów, o ile uznanie wszystkich kandydatów spowodowałoby
przekroczenie liczby ustalonych mandatów, przeprowadza się ponowne wybory pomiędzy
kandydatami mającymi równą ilość głosów, na zasadach ustalonych w Regulaminie.

8. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku wybierają spośród siebie wybrani
członkowie Komisji Rewizyjnej Związku.

Rozdział VI

Wybór delegatów na Zjazd Krajowy Porozumienia Związków
Zawodowych „KADRA”

1. Delegatów na Zjazd Krajowy Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA”
wybiera Walne Zebranie Delegatów.

2. Wybory delegatów na Zjazd Krajowy odbywają się zgodnie z kluczem uchwalonym przez
Radę Krajową Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA”.

3. Wyboru delegatów na Zjazd Krajowy PZZ „KADRA ” dokonuje się zgodnie z zasadami
obowiązującymi dla wyborów członków Komisji Rewizyjnej Związku. 
Powyższa Ordynacja Wyborcza została przyjęta Uchwałą Walnego Nadzwyczajnego Zebrania 
Delegatów w dniu 28.06.2019 r .




