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ROZDZIAŁ I 

§ 1 

 

Wybory do władz Związku odbywają się zgodnie z postanowieniami Statutu Związku 

w oparciu o niniejszą Ordynację i Uchwałę Zarządu Związku. 

 

 

§ 2 

 

1. Wszystkie władze związku pochodzą z wyborów. 

2. Wszystkie głosowania w sprawach personalnych odbywają się w sposób tajny  

    z zastrzeżeniem ust.3  

3. Wybory dokonywane za pośrednictwem drogi elektronicznej są jawne. 

  

§ 3 

 

1. Każdy członek Związku posiada czynne i bierne prawo wyborcze. 

2. Do władz Związku może kandydować członek posiadający ważny mandat delegata. 

3. O otrzymaniu mandatu delegata decyduje Ogólny Zjazd Członków Związku. 

 

§ 4 

 

Ilość kandydatów do poszczególnych funkcji związkowych jest nieograniczona za 

wyjątkiem § 10 ust. 2a 

 

§ 5 

 

1. Każdy członek Związku biorący udział w wyborach ma prawo zgłoszenia jednej   

    Kandydatury. 

2. Warunkiem kandydowania jest osobiste wyrażenie zgody. 

 

§ 6 

 

1. Zjazd podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym lub tajnym, zwykłą lub   

    bezwzględną większością głosów, a przy głosowaniu za pośrednictwem drogi   

    elektronicznej w sposób określony  przez Komisję Skrutacyjną. 

2. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki. 

3. Głosowanie tajne odbywa się na kartkach do głosowania ostemplowanych pieczęcią 

Związku. 
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4. Zwykła większość oznacza, że liczba głosów „za” jest co najmniej o jeden większa 

od liczby głosów „przeciw”,  niezależnie od tego ile było głosów „wstrzymujących 

się”. 

5. Bezwzględna większość głosów ma miejsce wówczas, gdy liczba głosów oddanych 

„za” jest co najmniej o jeden większa od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów 

(głosów ”przeciw” i „wstrzymujących się”). 

 6. Prawomocność Zebrania następuje wtedy, jeśli bierze w nim udział 50% +1 osób  

     uprawnionych. 

 

§ 7 

 

1. Władze Związkowe wybierane są na okres jednej kadencji. Czas trwania jednej  

    kadencji wynosi cztery lata. 

2. Członkowie ustępujących władz związkowych i organów kontrolnych mogą   

    ponownie kandydować w wyborach po uzyskaniu absolutorium za okres  

    poprzedniej kadencji. 

3. Jeżeli kadencja upływa w okresie wprowadzonego stanu nadzwyczajnego , stanu  

    zagrożenia epidemiologicznego albo w stanie epidemii decyzją Władz Związku  

    podlega przedłużeniu do czasu wyborów władz związkowych lub organów   

    kontrolnych Związku na nową kadencję jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia  

    odwołania danego stanu. 

§ 8 

 

1. Za wybranego do pełnienia funkcji we władzach i organach Związku uważa się  

    kandydata, który uzyskał w pierwszej turze wyborów co najmniej 50% + 1 ważnie  

    oddanych głosów. 

2. Jeżeli w pierwszej turze wyborów żaden z kandydatów nie otrzyma wymaganej  

    ilości głosów zarządza się drugą turę wyborów. 

3. W drugiej turze wyborów bierze udział tylko dwóch kandydatów, którzy otrzymali  

    największą ilość głosów. 

4. Po drugiej turze wyborów do władz i organów Związku, zostaje wybrany kandydat,  

    który otrzymał największą liczbę oddanych głosów. 

 

 

§ 9 

 

Odwołanie członka pełniącego funkcję w Związku, dokonuje w głosowaniu tajnym 

organ powołujący 
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§ 10 

 

W trakcie obrad Zjazdu Sprawozdawczo-wyborczego Delegatów wybierani są w 

wyborach tajnych i bezpośrednich: 

 

1. Przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Gliwicach 

    2. Na wniosek Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego Związku Zawodowego  

        Maszynistów w Gliwicach. 

    3. Na wniosek Przewodniczącego, Zjazd może określić inną liczbę  

        Wiceprzewodniczących. 

 

§ 11 

 

Wybory kandydatów na funkcję we władzach i organach Związku, o których mowa w 

§ 10 przeprowadzane są na zasadach określonych w § 8. 

 

§ 12 

 

 W Zjeździe Delegatów udział biorą Delegaci wybrani przez organizacje. 

 

§ 13 

 

1. Zjazd Sprawozdawczo-wyborczy Delegatów odbywa się w terminie określonym     

    uchwałą Zarządu Związku (terminarz wyborów). 

 

§ 14 

 

Wyboru Sekretarza, Skarbnika oraz Przewodniczących Komisji Problemowych 

decyduje Zarząd Związku. 

 

§ 15 

 

1. Ustępujący Zarząd Związku zgodnie z przyjętym kalendarzem wyborczym zwołuje     

    Ogólne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze Członków Związku. 

 

2. Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze jest prawomocne, jeżeli bierze w nim 50% + 1  

    osób uprawnionych. 

 

3. W ramach wyboru do kompetencji Zebrania o którym mowa w ust. 1 należy: 

 

   a . Powołanie komisji Skrutacyjnej i Mandatowej, 

   b. Przyjęcie Regulaminów Pracy w/w Komisji,   

   c. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującej władzy, 
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   d. Zgłaszanie kandydatów do władz i organów Związku, 

   e. Wybór nowych władz i organów Związku. 

 

4 .Ogólne Zebranie Członków Związku lub Delegatów wybiera w wyborach jawnych  

    lub tajnych i bezpośrednich: 

 

a .Przewodniczącego Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Gliwicach, 

b. Członków Zarządu Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Gliwicach, 

c.  Komisję Rewizyjną w ilości nie mniejszej niż 3 osoby. 

 

5.  Nowo wybrany Zarząd wybiera spośród siebie: 

     a. Zastępców Przewodniczącego Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych  

         w Gliwicach. 

     b. Sekretarza oraz Skarbnika. 

     c. Nowo wybrana Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego. 

 

6. Delegatami na Krajowy Zjazd Delegatów zgodnie z postanowieniami  § 12 jeżeli  

    Zebranie nie postanowi inaczej są: 

    a. Przewodniczący  

    b. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

    c. Zastępca przewodniczącego, a w przypadku większej ilości miejsc mandatowych  

        inni członkowie Zarządu wytypowani przez Zarząd. 

 

 Rozdział II 

 

                              Postanowienia końcowe 

 

1.Wszystkie komisje powoływane w wyborach pracują w oparciu o stosowne 

regulaminy, sporządzają sprawozdania ze swej pracy, które dołącza się do protokołu 

wyborów. 

2. Techniczną obsługę wyborów prowadzi co najmniej 3 osobowa Komisja 

Skrutacyjna ,która wybierana jest w głosowaniu jawnym zwykłą większością 

głosów. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować do władz i 

organów Związku. 

3. Kandydatury na kartkach do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym. 

4. Sposób głosowania ustala Komisja Skrutacyjna, która każdorazowo przed aktem 

wyboru objaśnia technikę głosowania i przeprowadza głosowanie wyczytując z listy 

obecności kolejno osoby uprawnione do udziału w głosowaniu oraz poucza 

głosujących w sposób nie budzący wątpliwości w jakich przypadkach głos oddany 

jest nieważny. 

  5. Karty do głosowania musza być czytelne, ostemplowane pieczęcią Związku, 

zadrukowane tylko po jednej stronie .Na karcie winna znaleźć się informacja do 

jakich władz i organów kandydują osoby na niej zamieszczone. 
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6. Karty do głosowania przedarte, przekreślone, z dopiskami lub pozostawione z 

większą ilością nie skreślonych kandydatów niż powinno być - uważa sie za 

nieważne. 

7. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna oblicza wyniki 

głosowania i podaje je do wiadomości. 

8. Dokumentacja wyborcza -karty do głosowania, protokoły- muszą być 

przechowywane przez okres 1-nej kadencji w opieczętowanych i zaplombowanych 

kopertach. 

9. W przypadku stwierdzenia faktu przeprowadzenia wyborów nie zgodnie z 

postanowieniami Ordynacji ,Rada Krajowa przed upływem trzech miesięcy od daty 

wyborów może nakazać przeprowadzenie ponownych wyborów z udziałem 

przedstawicieli Komisji Statutowej i Komisji Rewizyjnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 


