
ORDYNACJA WYBORCZA DO WŁADZ I ORGANÓW OGÓLNOPOLSKIEGO 

ZWIĄZKU ZAWODOWEGO KIEROWCÓW I MOTORNICZYCH ORGANIZACJI 

ZAKŁADOWEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W KOSZALINIE 

 

ROZDZIAŁ l 

Zasady wyborcze. 

§ 1  

Wszystkie władze i organy Związku pochodzą z wyboru. 

§ 2  

Liczba kandydatów do władz i organów ustalana jest przez właściwą strukturę organizacyjną 

Związku w drodze głosowania. 

§ 3  

Wybory do wszystkich władz Związku oraz wybory delegatów są tajne. Wybory do organów 

Związku mogą być jawne. 

§ 4  

Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie członkom Związku. 

§ 5  

1. Umotywowane kandydatury zgłaszają uprawnieni członkowie Związku w czasie obrad.  

2. Lista kandydatów może być zamknięta na wniosek Przewodniczącego obrad po uprzednim 

przegłosowaniu. Decyduje zwykła większość głosów. 

3. Przed umieszczeniem na liście wyborczej kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie  

4. Do chwili zakończenia prezentacji ostatniego ze zgłoszonych kandydatów nie można 

zamknąć listy kandydatów, o ile nie powstały przesłanki określone w ust. 2 niniejszego 

paragrafu. 

5. Jeżeli wobec któregokolwiek z zaproponowanych kandydatów wniesiony zostanie 

sprzeciw, zebrani decydują zwykłą większości głosów w głosowaniu jawnym o umieszczeniu 

kandydata na liście. 

§ 6  

Przyjęta lista kandydatów sporządzana jest zgodnie z kolejnością zgłoszeń . 



§ 7  

Odwołanie członka Związku z pełnienia funkcji z wyboru odbywa się w tym samym trybie, 

co powołanie. 

§ 8  

1. Mandat pełnienia funkcji z wyboru wygasa przed upływem kadencji w przypadku 

rezygnacji lub odwołania z funkcji, albo nie pełnienia funkcji bez uzasadnionej przyczyny 

przez okres przekraczający trzy miesiące, albo ustania członkostwa Związku. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu właściwy Zarząd w głosowaniu tajnym dokonuje 

wyboru uzupełniającego na wakującą funkcję spośród osób uprawnionych do wyboru danego 

Zarządu. 

R O Z D Z I A Ł 2 

PROCEDURA WYBORCZA 

§ 9  

Zebrani, uprawnieni do głosowania, w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów 

wybierają komisje: 

- mandatową - w liczbie nie mniejszej niż 3 osoby, 

- wyborczą - w liczbie nie mniejszej niż 3 osoby, 

- skrutacyjną - w liczbie nie mniejszej niż 3 osoby. 

W uzasadnionych przypadkach komisje mogą być łączone. 

2. Do zakresu obowiązków komisji mandatowej należy stwierdzenie na podstawie list 

obecności i wydanych mandatów prawomocności zebrania. 

3. Do zakresu obowiązków komisji wyborczej należy sporządzenie listy kandydatów 

zgłoszonych do władz i organów Związku w kolejności zgłoszeń i przekazanie jej komisji 

skrutacyjnej. 

4. Komisja skrutacyjna sporządza karty do głosowania, przeprowadza wybory i ogłasza ich 

wyniki. 

5. Komisje wybierają ze swojego grona przewodniczącego komisji. 

6. Członkowie wszystkich komisji za wyjątkiem komisji skrutacyjnej mają prawo 

kandydowania na każdą funkcję związkową. 

7. Komisje sporządzają protokoły ze swoich prac i przekazują je przewodniczącemu Zebrania 

z tym, że komisja skrutacyjna przekazuje również odpowiednio zabezpieczone karty do 

głosowania. 



R O Z D Z I A Ł 3  

Ustalenia wyników głosowania 

§ 10  

Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Zarządu  oraz członków Komisji 

Rewizyjnej jest ważny w przypadku uzyskania 50% + 1 ważnych głosów przy obecności co 

najmniej połowy członków Związku. 

§ 11 

 W przypadku nie uzyskania w pierwszej turze wyborów wymaganej większości głosów 

zarządza się głosowanie powtórne, w którym biorą udział tylko kandydaci mający największą 

liczbę głosów z pierwszej tury. 

 

§ 12  

1. Głosowanie odbywa się na kartkach do głosowania, które powinny zawierać pieczątkę 

Związku. 

2. Odrębne kartki do głosowania obowiązują w przypadku wyborów 

1) Przewodniczącego Związku 

2) Członków Zarządu Związku 

3) Komisji Rewizyjnej 

§ 13 

Liczbę oddanych głosów liczy komisja skrutacyjna, a przewodniczący komisji podaje je do 

wiadomości zebranych. 

§ 17  

1. Aktu wyboru dokonuje się przez postawienie, na karcie do głosowania, litery "x" po prawej 

stronie nazwiska kandydata, na którego głosujący oddaje głos. 

2. Karta do głosowania zawiera jedynie nazwiska i imiona kandydatów umieszczone w 

kolejności zgłoszeń . 

3. Na kartach do głosowania wskazuje się liczbę kandydatów, którą należy zaznaczyć literą X 

, aby głos był ważny. 

4. Głos jest ważny wówczas, gdy wyborca wskazuje na karcie do głosowania liczbę 

kandydatów równą lub mniejszą od ustalonej liczby osób wybieranych na poszczególne 

funkcje. 



5. W skład władz i organów Związku wchodzą ci kandydaci, którzy otrzymali kolejno 

największą liczbę ważnych głosów. 

6. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej liczby głosów, o ile liczba kandydatów 

przekroczyłaby liczbę miejsc mandatowych zarządza się dodatkowe głosowanie z udziałem 

tylko tych kandydatów. 

§ 18  

Komisja skrutacyjna zapewnia bezpośredniość i tajność głosowania. 

§ 19  

1. Głos jest nieważny, jeżeli: 

- postawiono literę X przy większej liczbie kandydatów niż jest to określone na karcie 

do głosowania 

- oddano głos na zmienionej, zniszczonej lub przekreślonej karcie do głosowania. 

- dopisano na karcie do głosowania dodatkowe nazwiska. 

2. W przypadkach wątpliwych o ważności głosów decyduje komisja skrutacyjna. 

R O Z D Z I A Ł 4 

Postanowienia końcowe 

 

§ 20  

W ogólnym zebraniu członków  Związku czynne i bierne prawo wyborcze posiadają 

ustępujący przewodniczący zarządu zakładowej  Organizacji Związkowej oraz 

przewodniczący   Komisji Rewizyjnej. 

 

 


