JEDNOLITY TEKST ORDYNACJI WYBORCZEJ
ZWIĄZKU ZAWODOWEGO RATOWNIKÓW
GÓRNICZYCH W POLSCE
Spisany w oparciu o treść: Uchwały Zarządu Krajowego ZZRG w Polsce
nr 3/09/2008 z dnia 5 września 2008 r., Uchwały Zarządu Krajowego ZZRG w Polsce
nr 2/12/2011 z dnia 9 grudnia 2011r., Uchwały Zarządu Krajowego ZZRG w Polsce
nr 1/2/2012 z dnia 27 lutego 2012 r., Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów ZZRG w
Polsce nr 11/2014, Uchwały Zarządu Krajowego Zarządu Krajowego ZZRG w Polsce nr
46/5/2016 z dnia 9 maja 2016 r. oraz Uchwały Zarządu Krajowego ZZRG w Polsce nr
1/10/2016 z dnia 17 października 2016 r. o treści :

ORDYNACJA WYBORCZA
ZWIĄZKU ZAWODOWEGO RATOWNIKÓW GÓRNICZYCH
W POLSCE
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Ilekroć w ordynacji używa się stwierdzeń niżej podanych:
1. Związek – oznacza to Związek Zawodowy Ratowników Górniczych w Polsce,
2. większość względna (zwykła) – oznacza, taki wymóg dla akceptacji wniosku, zgodnie
z którym liczba głosów „za” przewyższa liczbę głosów „przeciw”, natomiast głosy
wstrzymujące się nie są brane pod uwagę,
3. większość bezwzględna - oznacza, taki wymóg dla akceptacji wniosku, zgodnie
z którym liczba głosów „za” przewyższa przynajmniej o jeden liczbę głosów
oddanych przeciw wnioskowi i wstrzymujących się,
4. większość kwalifikowana – oznacza wzmocnioną formę większości bezwzględnej,
wymagającą opowiedzenia się za wnioskiem większości, oznaczonej najczęściej
ułamkiem np. 2/3, 3/4, ważnie oddanych głosów,
5. kadencja - okres sprawowania funkcji przez statutowe władze Związku wszystkich
szczebli. Kadencja władz na wszystkich szczeblach struktur Związku trwa cztery lata,
mandaty członków tych władz wygasają z chwilą wyboru nowych władz Związku, za
wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Ordynacji. Wszystkie wybory
w trakcie trwania kadencji są wyborami uzupełniającymi, a funkcje w nich obsadzone
pełnić można do końca bieżącej kadencji,
6. bierne prawo wyborcze – oznacza, że członek Związku może kandydować i być
wybierany na funkcje związkowe, których wybór ten dotyczy. Bierne prawo wyborcze
przysługuje członkom Związku po upływie 1 roku nieprzerwanej przynależności do

Związku, z wyjątkiem członków nowo powstałych organizacji zakładowych
i podstawowych,
7. czynne prawo wyborcze – oznacza, że członek Związku ma prawo wybierać członków
władz. Czynne prawo wyborcze mają członkowie Związku, którzy posiadają nie mniej
niż sześć miesięcy nieprzerwanej przynależności do Związku,
Członkowie Związku o okresie przynależności krótszym niż sześć miesięcy mają
prawo i obowiązek uczestniczyć w zebraniu wyborczym, zabierać głos oraz brać
udział w podejmowaniu uchwał z wyjątkiem uchwał dotyczących wyboru władz
(z wyjątkiem członków nowo powstałych organizacji zakładowych),
8. uzupełnienie składu – powołanie lub wybranie członka Związku na wakat zgodnie
z § 59 Statutu lub niniejszą Ordynacja Wyborcza,
9. głosowanie tajne – odbywa się wyłącznie na specjalnie przygotowanych przez
Komitet Organizacyjny kartach wyborczych,
10. głosowanie jawne – odbywa się na kartach imiennie podpisanych lub przez
podniesienie ręki,
11. głos uznaje się za nieważny, jeżeli w szczególności:
a) został oddany przez członka, który nie miał w chwili wyboru czynnego prawa
wyborczego,
b) został oddany na większą ilość kandydatów od liczby miejsc mandatowych,
c) został oddany na osoby nie wpisane na listę kandydatów,
d) karta wyborcza jest zniszczona lub nieczytelna,
e) karta wyborcza została przekreślona w całości,
f) został oddany na karcie nie przeznaczonej do danego głosowania,
12. głosowanie uznaje się za nieważne, jeżeli:
a) liczba głosów ważnych jest mniejsza niż liczba głosów nieważnych,
b) liczba głosów oddanych jest większa niż liczba osób uprawnionych do głosowania
lub liczba wydanych kart do głosowania,
13. delegat – osoba wybrana spośród członków Związku na szczeblu podstawowym
i zakładowym w proporcji jeden delegat na minimum 30 członków, w tym
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Delegatem z urzędu, poza limitem, zostaje
przewodniczący organizacji podstawowej, zakładowej, członek Zarządu Krajowego
oraz członek Krajowej Komisji Rewizyjnej.
14. Regulamin rejestracji – dokument uchwalony przez Zarząd Krajowy określający
dokumentację konieczną do rejestracji organizacji poszczególnych szczebli oraz
terminy obowiązujące przy rejestracji zgodnie z wymogami stawianymi przez KRS.
§2
1. Niniejsza Ordynacja Wyborcza obowiązuje przy wyborach władz Związku:
Krajowy Zjazd Delegatów, który wybiera ogólnokrajowe władze Związku:
a) Przewodniczącego Zarządu Krajowego Związku,
b) członków Zarządu Krajowego Związku pochodzących z wyboru zgodnie z § 29
niniejszej Ordynacji.

c) Prezydium Zarządu Krajowego zgodnie z § 30 niniejszej Ordynacji,
d) Krajową Komisję Rewizyjną Związku.
Ogólne Zebranie Delegatów Organizacji Koordynacyjnej i Środowiskowej która wybiera
władze koordynacyjnej i środowiskowej Związku:
a) Przewodniczącego Zarządu Organizacji Koordynacyjnej i Środowiskowej,
b) członków Zarządu Organizacji Koordynacyjnej i Środowiskowej zgodnie z § 31
niniejszej Ordynacji.
c) Prezydium Zarządu Organizacji Koordynacyjnej i Środowiskowej zgodnie z § 31
niniejszej Ordynacji,
d) Komisję Rewizyjną Organizacji Koordynacyjnej i Środowiskowej.
Ogólne Zebranie Członków Organizacji Zakładowej, która wybiera zakładowe władze
Związku:
a) Przewodniczącego Zarządu Zakładowego,
b) Zarząd Zakładowy,
c) Prezydium Zarządu Zakładowego zgodnie z § 20 niniejszej Ordynacji,
d) Zakładową Komisję Rewizyjną,
e) Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów oraz Zebranie Ogólne Delegatów struktury
Koordynacyjnej i Środowiskowej.
Ogólne Zebranie Członków Organizacji Podstawowej, która wybiera władze Związku:
a) Przewodniczącego Zarządu Organizacji Podstawowej,
b) Zarząd Organizacji Podstawowej,
c) Prezydium Zarządu Organizacji Podstawowej zgodnie z § 20 niniejszej Ordynacji,
d) Komisję Rewizyjną Organizacji Podstawowej,
e) Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów oraz Zebranie Ogólne Delegatów struktury
Koordynacyjne i Środowiskowej.
2. Międzyzakładowe Organizacje Koordynacyjne, Zarządy Regionalne i Środowiskowe,
określone w § 20 Statutu wybierają swoje władze na podstawie uchwał Zarządu
Krajowego, Statutu i Ordynacji Wyborczej.
3. Wszelkie dokumentacje z zebrań, a w szczególności: lista obecności, protokół
z zebrania lub zjazdu, protokoły komisji - mandatowej, skrutacyjnej oraz uchwał
i wniosków i inne dokumenty określone w Regulaminie rejestracji, konieczne do
procedury rejestracyjnej sporządza się w dwu jednobrzmiących egzemplarzach.
§3
1. Nowo wybrane Prezydium Zarządu Krajowego składa odpowiednią dokumentację
odnośnie zmian we władzach Związku w Sądzie Rejestrowym.
2. Nowo wybrane Prezydium Zarządu Zakładowego składa odpowiednią dokumentację
w biurze Zarządu Krajowego, zgodnie z Regulaminem rejestracji w terminie do 7 dni
od dnia wyborów.

§4
1. Zarządy poszczególnych struktur w terminie do końca kadencji mają obowiązek
zorganizowania wyborów władz statutowych.
2. Tymczasowy Zarząd Zakładowy w terminie do trzech miesięcy od dnia powstania
organizacji zakładowej obowiązany jest zorganizować wybory władz statutowych.
§5
Zarządy poszczególnych struktur w celu zorganizowania wyborów lub Zjazdu mogą powołać
Komitety Organizacyjne. Sposób powołania, regulamin prac oraz zakres kompetencji określą
Zarządy tych struktur w formie uchwały. Komitet Organizacyjny rozwiązuje się po złożeniu
Zjazdowi Delegatów lub zebraniu członków sprawozdania z wykonanych czynności.
ROZDZIAŁ II
WYBORY
§6
Wybory na wszystkich szczeblach przebiegają wg następującego schematu:
1. Zarząd lub Komitet Organizacyjny informują członków Związku lub delegatów
w zwyczajowo przyjęty sposób o terminie i miejscu zebrania lub zjazdu.
2. Powołana przez Zarząd lub Komitet Organizacyjny Komisja Mandatowa, w oparciu
o przygotowane listy ewidencjonuje uczestników Zebrania lub Zjazdu.
3. Zebranie lub Zjazd otwiera Przewodniczący danej organizacji lub wskazany członek
zarządu danej organizacji, który proponuje Przewodniczącego zebrania lub zjazdu.
Przewodniczący zebrania lub zjazdu jest wybierany w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów.
4. Przewodniczący zebrania lub zjazdu proponuje porządek obrad, który jest
zatwierdzany w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
5. Przewodniczący zebrania lub zjazdu odczytuje protokół Komisji Mandatowej
i stwierdza możliwość podejmowania ważnych uchwał przez Zebranie lub Zjazd.
6. Przewodniczący zebrania lub zjazdu przeprowadza wybory w głosowaniu jawnym,
zwykłą większością głosów :
a) Protokolanta lub Protokolantów,
b) Członków Komisji Skrutacyjnej,
c) Członków Komisji Uchwał i Wniosków.
Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.
7. Po sprawozdaniach Przewodniczącego danej organizacji i Komisji Rewizyjnej,
omówieniu innych zagadnień zgodnie z porządkiem obrad oraz po głosowaniu
absolutorium dla ustępujących władz
Przewodniczący
zebrania lub zjazdu
przeprowadza wybory:
1.
Przewodniczącego danej organizacji,
2.
członków Zarządu danej organizacji,
3.
członków Komisji Rewizyjnej danej organizacji,
4.
w przypadku Organizacji Podstawowej lub Zakładowej – Delegatów na
Krajowy Zjazd Delegatów oraz Zebranie Ogólne Delegatów struktury
Koordynacyjnej i Środowiskowej.
8. Po odczytaniu zaproponowanych wniosków i podjęciu Uchwał na wniosek Komisji
Uchwał i Wniosków Przewodniczący Zebrania lub Zjazdu kończy obrady, jeśli
wyczerpano porządek obrad.

9. Przewodniczący Zebrania lub Zjazdu ma prawo udzielać i odbierać udzielony głos,
czuwa nad przebiegiem Zebrania lub Zjazdu i jego zgodnością z postanowieniami
Statutu, Ordynacji Wyborczej i przyjętego porządku obrad.
§7
Głosowania są jawne. Na żądanie, co najmniej 10% obecnych Przewodniczący Zjazdu lub
Zebrania zarządza głosowanie tajne.
§8
1. Komisja Mandatowa powoływana jest przez Zarząd lub Komitet Organizacyjny
spośród delegatów lub członków Związku danej organizacji, uprawnionych do udziału
w zebraniu lub zjeździe.
2.

Komisja Mandatowa winna liczyć minimum trzech członków.

3. Do zadań Komisji należy stwierdzenie w oparciu o listy obecności czy na Zebraniu
lub Zjeździe obecnych jest, co najmniej połowa uprawnionych do głosowania,
podejmowania uchwał i decyzji.
4. W przypadku Organizacji Zakładowych i Podstawowych w razie nie osiągnięcia
wymaganej frekwencji, co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania, Zebranie
Ogólne jest zamykane i wskazywany jest drugi termin Zebrania Ogólnego
-dopuszczalny jest w tym samym dniu. Po otwarciu kolejnego Zebrania Ogólnego
Komisja Mandatowa stwierdza w oparciu o listy obecności czy jest obecna, co
najmniej 1/5 członków Związku, a w przypadku Organizacji Zakładowych i
Podstawowych, w których liczba członków formalnie uprawnionych do głosowania na
dzień zebrania wynosi więcej niż 200 osób – 1/6. Jeżeli w drugim terminie zebranie
nie osiągnie minimalnej ilości członków obecnych, kolejne zebranie musi zostać
zorganizowane nie później niż w przeciągu 14 dni. Minimalna ilość członków
obecnych na takim zabraniu winna wynosić 1/5, a w przypadku Organizacji
Zakładowych i Podstawowych, w których liczba członków formalnie uprawnionych
do głosowania na dzień zebrania wynosi więcej niż 200 osób – 1/6.
5. W przypadku konieczności podziału organizacji, w związku z przekształceniem lub
zmianą właściwości pracodawcy, wyodrębnione organizacje traktuje się zgodnie z
docelowym schematem, a liczebność ustala się w oparciu o przynależność docelową
stosując założenia § 8 pkt. 4.
6. Po złożeniu protokołów Przewodniczącemu Zebrania lub Zjazdu oraz zabezpieczeniu
dokumentacji Komisja kończy działalność.
§9
1. Protokolant sporządza protokół z przebiegu Zebrania lub Zjazdu.
2. Protokoły powinny zawierać porządek Zebrania lub Zjazdu, treść podjętych uchwał,
ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz zdania odrębne wpisane na
żądanie wnioskodawców. Do protokołów załącza się listy obecności, które winny
zawierać imiona i nazwiska obecnych. Protokoły podpisują: Przewodniczący Zebrania
lub Zjazdu oraz Protokolant.

§ 10
1. Komisja Skrutacyjna wybierana jest spośród delegatów lub członków Związku,
uczestniczących w Zebraniu lub Zjeździe.
2. Liczbę członków Komisji Skrutacyjnej ustała zebranie lub zjazd. Komisja winna
liczyć minimum trzech członków.
3. Do zadań Komisji należy:
a) rejestrowanie na listach wyborczych kandydatów, którzy wyrazili zgodę na
kandydowanie. Komisja Skrutacyjna przyjmuje od osoby kandydującej do władz
Związku pisemne oświadczenie o nie przynależności lub rezygnacji z członkostwa
w innym związku zawodowym w momencie wyboru.
b) wydawanie kart wyborczych i ich rejestrowanie,
c) przygotowanie urn wyborczych,
d) zbieranie głosów do urn wyborczych,
e) ustalenie i podanie wyników głosowania,
f)

sporządzenie protokołu z głosowania,

g) zabezpieczenie kart do głosowania.
4. Członek Komisji Skrutacyjnej, który został zgłoszony jako kandydat do władz
Związku i wyraził zgodę na kandydowanie przestaje pełnić swoją funkcję Członka
Komisji Skrutacyjnej. Zebranie lub Zjazd dokonuje ponownego wyboru na zwolnione
miejsce w Komisji Skrutacyjnej.
§ 11
1. Komisja Uchwał i Wniosków wybierana jest spośród delegatów
Związku, uczestniczących w Zebraniu lub Zjeździe.

lub członków

2. Liczbę członków Komisji Uchwał i Wniosków ustała Zebranie lub Zjazd. Komisja
winna liczyć minimum trzech członków.
3. Do zadań Komisji należy:
a) przedstawianie zgłoszonych pisemnie uchwał i wniosków,
b) sformułowanie treści uchwał i wniosków,
c) poddanie sformułowanych uchwał i wniosków pod głosowanie,
d) ogłoszenie treści podjętych uchwał,
e) zapewnienie zgodności projektów uchwał i wniosków z prawem powszechnym,
Statutem i Ordynacją Wyborczą.
§ 12
1. Przewodniczących poszczególnych Komisji wybierają spośród siebie w głosowaniu
jawnym lub tajnym członkowie tych Komisji.
2. Komisje ulegają rozwiązaniu po zakończeniu czynności, załączając swoje protokoły
do protokołu ogólnego.

§ 13
1. Kandydatury do władz Związku zgłasza się pisemnie do Prezydium Zarządu danej
organizacji lub Komitetu Organizacyjnego oraz ustnie na Zebraniu lub Zjeździe.
2. Kandydatury podawane są wg zasady, że jeden obecny delegat lub członek Związku
może zgłosić jedną kandydaturę do jednego organu Związku, z tym że ograniczenie to
nie dotyczy Przewodniczącego danej organizacji, który ma prawo wskazać
nieograniczoną liczbę kandydatów.

§ 14
1. Pisemne zgłoszenie kandydata powinno zawierać dane osobowe kandydata, zwięzłe
uzasadnienie kandydatury, dane zgłaszającego członka. Ustne zgłoszenie kandydata
powinno zawierać dane osobowe kandydata, zwięzłe uzasadnienie kandydatury, dane
zgłaszającego członka.
2. Po zakończeniu zgłaszania kandydatur Przewodniczący Zebrania lub Zjazdu zarządza
głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów.
3. Kandydaci maja prawo do zwięzłego zaprezentowania swojej dotychczasowej
działalności, przedstawienia swojego programu oraz odpowiadania na pytania
członków Związku.
4. Zgoda kandydata winna być złożona pisemnie lub ustnie do protokołu.

§ 15
1. Ilość kandydatur jest nieograniczona z zastrzeżeniem § 13.
2. Listy kandydatów sporządzane są alfabetycznie lub wg kolejności zgłoszeń.
Decyzję o sposobie sporządzenia listy podejmuje Komisja Skrutacyjna.

§ 16
Delegaci lub Członkowie zebrani na Krajowym Zjeździe Delegatów lub Ogólnym Zebraniu
Członków ( Zebraniu Ogólnym Delegatów) mają prawo zwykłą większością obecnych
uprawnionych do głosowania bez względu na frekwencję wykluczyć z uczestnictwa
w obradach osoby, których działanie uchybia podstawowym obowiązkom Członka Związku,
o których stanowi § 17 pkt. 3 i 4 Statutu. Osoba wykluczona z uczestnictwa w obradach,
opuszcza salę obrad i nie może wykonywać przez czas wykluczenia czynnego oraz biernego
prawa wyborczego.

Rozdział III
ZEBRANIE OGÓLNE CZŁONKÓW ORGANIZACJI PODSTAWOWEJ
I ZAKŁADOWEJ
WYBORY WŁADZ STRUKTURY PODSTAWOWEJ I ZAKŁADOWEJ
§ 17
1. Zarząd właściwego szczebla lub Komitet Organizacyjny ustała kalendarz wyborczy
oraz organizuje Zebranie Ogólne Członków.
2. W Ogólnym Zebraniu Członków mają prawo i obowiązek brać udział członkowie
organizacji właściwego szczebla Związku. W obradach mogą brać udział osoby
zaproszone, bez prawa głosu.
3. Kandydować do władz mogą członkowie posiadający bierne prawo wyborcze, obecne
na zebraniu i wyrażający zgodę zgodnie z Ordynacją Wyborczą.
§ 18
1.

Ilość tur wyborczych jest ograniczona do trzech.

2.

Dopuszcza się trzykrotne głosowanie nad wyborem kandydatów na:
a) Przewodniczącego Zarządu,
b) Członków Zarządu,
c) Członków Komisji Rewizyjnej,
d) Delegatów na Zjazd Krajowy i Zebranie Delegatów.

3. Głosowania przeprowadza się kolejno, dla wszystkich kandydatów. W przypadku
głosowania ppkt d, tj. Delegatów dopuszcza się głosowanie łączne, określonej ilości
kandydatów, jeśli Zebranie Ogólne wyrazi zgodę.
§ 19
1. W przypadku braku rozstrzygnięć wyborów w ciągu kolejnych dwóch tur głosowań,
Przewodniczący Zebrania zarządza przerwę, po której następuje kolejna tura
głosowania.
2. W trzeciej turze wyborów głosuje się nad dwoma kandydatami, którzy w drugiej turze
uzyskali największą ilość głosów.
3. W przypadku nie wyłonienia władz Związku w trzeciej turze wyborów wprowadza się
Zarząd Komisaryczny zgodnie z § 38 niniejszej Ordynacji. Dotychczasowe władze
Związku przekazują protokołem stan prac i majątek Związku Pełnomocnikowi,
wskazanemu przez Zarząd Krajowy, w ciągu 24 godzin od zakończenia trzeciej tury
wyborów.
§ 20
1. Ustała się skład Zarządu w liczbie od 6 do 11 osób, łącznie z Przewodniczącym.
Decyzję o liczebności składu Zarządu podejmuje Zebranie Ogólne Członków.
2. Wybrany Zarząd w trakcie kadencji ma prawo powołać maksymalnie 4 członków do
swojego składu. Tak powołanego członka Zarządu można zastąpić kolejnym, w razie

rezygnacji lub odwołania. Liczebność zarządu nie może przekroczyć 15 członków.
3. Pierwsze posiedzenie Zarządu odbywa się w dniu jego wyboru w celu
przeprowadzenia wyborów Prezydium Zarządu, chyba, że na wniosek
Przewodniczącego Zebranie Ogólne dokona wyboru Prezydium.
4. W skład Prezydium wchodzą 4 osoby:
a) Przewodniczący,
b) Wiceprzewodniczący ds.. finansowych,
c) Wiceprzewodniczący ds. organizacyjnych,
d) Wiceprzewodniczący.
5. Zebranie Ogólne ustala skład Komisji Rewizyjnej w liczbie 3 do 5 osób. Kandydatem
do Komisji Rewizyjnej może być członek Związku posiadający bierne prawo
wyborcze i nie pełniący żadnej funkcji w Zarządzie danej organizacji.
6. Komisja Rewizyjna, w dniu wyborów odbywa pierwsze posiedzenie, wybiera ze
swego składu Przewodniczącego oraz ustala częstotliwość posiedzeń informując o tym
bezzwłocznie Zarząd. Posiedzenia Komisji muszą odbywać się, co najmniej raz
w roku.
7. Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów i Zebranie Ogólne Delegatów wybiera się
wg. zasady - jeden delegat na min. 30 członków związku, w tym Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej.
8. W połowie kadencji, w organizacjach zakładowych i podstawowych Krajowa Komisja
Rewizyjna przeprowadza obligatoryjną kontrolę opiniując dla zebrania ogólnego
członków sprawozdanie finansowe za okres ostatnich 2 lat.
Rozdział IV
KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW I ZEBRANIE OGÓLNE DELEGATÓW
WYBORY WŁADZ STRUKTURY KRAJOWEJ
ORAZ KOORDYNACYJNEJ I ŚRODOWISKOWEJ
§ 21
W Krajowym Zjeździe oraz Zebraniu Ogólnym Delegatów biorą udział Delegaci
z Organizacji Zakładowych i Podstawowych, którzy zostali wybrani według niniejszej
Ordynacji Wyborczej i posiadają pełnomocnictwo sporządzone na podstawie protokołu z
wyborów.
§ 22
Do ważności Zjazdu lub Zebrania niezbędna jest obecność, co najmniej połowy Delegatów.
§ 23
Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów o wyborze Przewodniczącego Zarządu Krajowego
zapadają bezwzględną większością głosów uprawnionych do głosowania, obecnych
Delegatów lub zgodnie z § 28 pkt 1 niniejszej Ordynacji.

§24
Delegaci pochodzący z nowo powstałych Organizacji Podstawowych i Zakładowych
i będących nowymi członkami związku posiadają czynne prawo wyborcze, po co najmniej
6 miesiącach działania tych organizacji i ich nieprzerwanej przynależności do Związku,
a bierne prawo wyborcze po upływie jednego roku działalności i ich nieprzerwanej
przynależności do Związku.
§ 25
Wyboru Przewodniczącego Zarządu dokonują Delegaci spośród Delegatów uprawnionych
i uczestniczących w Zjeździe lub Zebraniu Delegatów.
§ 26
1.

Ilość tur wyborczych jest nieograniczona.

2. Dopuszcza się maksymalnie dwa głosowania w każdej turze wyborów nad wyborem
tych samych kandydatów na:
1) Przewodniczącego Zarządu,
2) Członków Zarządu pochodzących z wyboru,
3) Członków Krajowej Komisji Rewizyjnej i Komisji Rewizyjnej struktur
Koordynacyjnych i Środowiskowych.
§ 27
W przypadku braku rozstrzygnięć wyborów w ciągu dwóch głosowań, Przewodniczący
Krajowego Zjazdu Delegatów zarządza ponowne zgłaszanie kandydatów i przeprowadza
kolejną turę wyborów.
§ 28
1. Jeżeli kandydat na Przewodniczącego Zarządu Krajowego nie uzyska
bezwzględnej większości głosów w I i II turze, w następnych turach wybór może
być dokonany zwykłą większością głosów.
2. Uchwały Ogólnego Zebrania Delegatów o wyborze Przewodniczącego Zarządu
Organizacji Koordynacyjnej i Środowiskowej zapadają zwykłą większością głosów
uprawnionych do głosowania, obecnych Delegatów.
§ 29
1.

Krajowy Zjazd Delegatów ustala liczbę członków Zarządu Krajowego, która nie
może być mniejsza od liczby organizacji zakładowych i podstawowych powiększonej
o osobę Przewodniczącego Zarządu Krajowego z uwzględnieniem § 29 pkt 2, 3 i 4.

2. Członkami Zarządu Krajowego są:
a) Przewodniczący Zarządu Krajowego,
b) Przewodniczący Organizacji Zakładowych,

c) Przewodniczący Organizacji Podstawowych,
d) Przewodniczący Organizacji Środowiskowej,
e) Przewodniczący Ratowniczej Federacji Związków Zawodowych,
f) mandaty wyżej wymienionych osób wygasają wraz ze zmianą na stanowisku
przewodniczącego odpowiedniej organizacji.
3. Krajowy Zjazd Delegatów może poszerzyć Zarząd Krajowy na okres kadencji, o
osoby spośród Delegatów nie będących Przewodniczącymi organizacji zakładowych
i podstawowych, w liczbie nie większej niż 4 osoby. Każdy z kandydatów musi
uzyskać zwykłą większość głosów uprawnionych do głosowania.
4. Zarząd Krajowy w trakcie kadencji, na okres do jej końca, może powołać do pełnienia
obowiązków w Zarządzie Krajowym nie więcej niż 4 osoby. W razie rezygnacji lub
odwołania tak powołanych osób, można je zastąpić nie przekraczając wskazanej
liczby.
§ 30
1. Liczbę członków Prezydium Zarządu Krajowego
Przewodniczący w ilości nie mniejszej niż 6 osób.

określa

nowo

wybrany

2. W skład Prezydium wchodzą w szczególności :
a) Przewodniczący,
b) Wiceprzewodniczący ds. finansowych,
c) Wiceprzewodniczący ds. organizacyjnych,
d) Wiceprzewodniczący.
3. Kandydatów do składu Prezydium Zarządu Krajowego wskazuje Przewodniczący
Zarządu Krajowego spośród składu Zarządu Krajowego proponując im odpowiednie
funkcje.
4. Krajowy Zjazd Delegatów lub Zarząd Krajowy wybiera Prezydium spośród
kandydatów wskazanych przez przewodniczącego lub przez wymienione organy
statutowe.
§ 31
1. Zebranie Ogólne Delegatów ustala liczbę członków Zarządu Organizacji
Koordynacyjnej lub Środowiskowej, która nie może być mniejsza od liczby
Organizacji Zakładowych i Podstawowych wchodzących w skład tej organizacji
powiększonej o osobę Przewodniczącego z uwzględnieniem § 31 pkt 2, 3 i 4.
2. Przewodniczący Organizacji Zakładowych i Podstawowych zostają członkami
Zarządu odpowiedniej organizacji z mocy prawa, mandat Członka Zarządu
Organizacji Koordynacyjnego i Środowiskowego wygasa wraz ze zmianą na
stanowisku Przewodniczącego organizacji zakładowej lub podstawowej.
3. Zebranie Ogólne Delegatów może poszerzyć Zarząd odpowiedniej organizacji na
okres kadencji, o osoby spośród Delegatów nie będących Przewodniczącymi
organizacji zakładowych i podstawowych, w liczbie nie większej niż 8 osób. Każdy z
kandydatów musi uzyskać zwykłą większość głosów uprawnionych do głosowania.
4. Zarząd Organizacji Koordynacyjnej i Środowiskowej w trakcie kadencji może
powołać do pełnienia obowiązków w Zarządzie nie więcej niż 8 osób. W razie

rezygnacji lub odwołania tak powołanych osób, można je zastąpić nie przekraczając
wskazanej liczby.
5. Zarządy Organizacji Koordynacyjnych i Środowiskowych działające w imieniu tych
organizacji funkcjonują w oparciu o § 20 Statutu ZZRG w Polsce, Uchwałę
Organizacyjną Zarządu Krajowego i stosują się do postanowień Ustawy o związkach
zawodowych z dn. 23 maja 1991 r. (Dz. U. 1991 Nr 55 poz. 234 z późn. zmianami)
określonych w art. 34, 341, 342.
§ 32
1. Liczebność Prezydium Zarządu Organizacji Koordynacyjnej lub Środowiskowej
proponuje nowo wybrany Przewodniczący w ilości nie mniejszej niż 4 osoby.
2. Osobami funkcyjnymi w Prezydium są:
a) Przewodniczący,
b) Wiceprzewodniczący ds. finansowych,
c) Wiceprzewodniczący ds. organizacyjnych,
d) Wiceprzewodniczący.
3. Kandydatów do składu Prezydium Zarządu Organizacji Koordynacyjnej lub
Środowiskowej proponuje nowo wybrany Przewodniczący danej Organizacji spośród
wybranego składu Zarządu proponując im odpowiednie funkcje.
§ 33
1. Ustala się skład Krajowej Komisji Rewizyjnej w liczbie 5 osób, a Komisji Rewizyjnej
Organizacji Koordynacyjnej i Środowiskowej w liczbie od 3 do 5 osób.
2. Kandydatem może być każdy uprawniony Delegat, który nie jest członkiem Zarządu
Krajowego, Koordynacyjnego lub Środowiskowego.
3. Członkowie
Krajowej
Komisji
Rewizyjnej
wybierają
spośród
siebie
Przewodniczącego i Sekretarza, o czym informują Zarząd Krajowy Związku,
stosownym protokołem. w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od odbytego Krajowego
Zjazdu Delegatów.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej Organizacji Koordynacyjnej lub Środowiskowej
odbywają pierwsze posiedzenie w dniu wyborów, wybierają przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej i informują o tym niezwłocznie Zarząd Organizacji
odpowiedniego szczebla.
§ 34
1. Zarząd Krajowy w przypadku konieczności niezwłocznych zmian Statutu może podjąć
Uchwałę o głosowaniu korespondencyjnym przez Delegatów na Krajowy Zjazd
Delegatów przesyłając projekt uchwały na wskazany przez Delegatów adres do
korespondencji.
2. Proponowane zmiany w formie uchwały Zarząd Krajowy wysyła pod wskazany adres
listem poleconym wraz z kopertą zwrotną o ustalonym wzorze.
3. Odpowiedź Delegata będąca głosem za, przeciw lub wstrzymującym się powinna być
przesłana na adres Zarządu Krajowego w kopercie zwrotnej niezwłocznie, nie później
jednak niż do 3 dni roboczych na dostarczonym druku proponowanej Uchwały
i skwitowana własnoręcznym podpisem.

4. Po 14 dniach od podjęcia Uchwały o głosowaniu korespondencyjnym, wybrana przez
Zarząd Krajowy spośród swoich członków Komisja Skrutacyjna otwiera koperty
i liczy głosy. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z swoich czynności
i przedstawia go Prezydium i Zarządowi Krajowemu.
Rozdział V
ODWOŁYWANIE CZŁONKÓW ORGANÓW I WŁADZ ZWIĄZKU
§ 35
1. Członkowie władz Związku mogą być odwołani z zajmowanych funkcji przed
upływem kadencji w przypadku naruszenia postanowień Statutu Związku,
obowiązujących uchwał Związku, nie wypełniania swoich obowiązków lub z innych
powodów związanych z utratą zaufania swoich wyborców.
2. Odwołanie członka władz Związku następuje w drodze uchwały organu, który go
wybrał.
3. Członek władz, może być odwołany w pełnieniu obowiązków w drodze uchwały
Zarządu. Uchwała zapada większością 2/3 głosów uprawnionych i obecnych
członków Zarządu Krajowego.
4. W przypadku podjęcia uchwały przez Zarząd Krajowy Związku o odwołaniu Członka
Prezydium Zarządu Krajowego obowiązuje następująca procedura - Przewodniczący
Zarządu Krajowego Związku zobowiązany jest w ciągu 14 dni licząc od dnia podjęcia
uchwały Zarządu Krajowego o odwołaniu członka Prezydium Zarządu Krajowego
zaproponować Zarządowi Krajowemu:
a) w przypadku odwołania jednego członka Prezydium Zarządu Krajowego, proponuje
ze składu Zarządu Krajowego nowego kandydata na członka Prezydium Zarządu
Krajowego, proponując mu funkcję w Prezydium Zarządu Krajowego, w celu
uzupełnienia składu Prezydium Zarządu Krajowego,
b) w przypadku odwołania wszystkich członków Prezydium Zarządu Krajowego za
wyjątkiem Przewodniczącego, proponuje ze składu Zarządu Krajowego, nowych
kandydatów na członków Prezydium Zarządu Krajowego, powierzając im
odpowiednie funkcje w Prezydium Zarządu Krajowego,
c) Zarząd Krajowy w ciągu 14 dni licząc od dnia podjęcia uchwały Zarządu Krajowego
o odwołaniu członka Prezydium Krajowego zobowiązany jest do wyboru nowego
członka Prezydium, w celu uzupełnienia składu Prezydium Zarządu Krajowego.
5. Procedura zawarta w punkcie 4 dotyczy również członka Prezydium wybranego przez
Krajowy Zjazd Delegatów.
§ 36
1. Przewodniczący Zarządu Krajowego może być zawieszony w czynnościach na drodze
uchwały Zarządu Krajowego. Uchwała zapada większością 2/3 głosów uprawnionych
i obecnych członków Zarządu Krajowego.
2. W przypadku podjęcia uchwały przez Zarząd Krajowy o zawieszeniu
Przewodniczącego Zarządu Krajowego w czynnościach, Zarząd Krajowy w ciągu dwu
miesięcy, licząc od daty podjęcia w/w uchwały zobowiązany jest do zwołania
Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów w celu odwołania Przewodniczącego Zarządu
Krajowego.

3. Na czas do zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Zarząd Krajowy powołuje
Pełniącego Obowiązki Przewodniczącego spośród członków Zarządu Krajowego
i określa jego kompetencje.
§ 37
1. Odwołanie wszystkich organów władz Związku dokonuje Krajowy Zjazd Delegatów
na Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów na wniosek Zarządu Krajowego.
2. W przypadku odwołania członka ogólnokrajowych władz Związku z pełnionej funkcji,
Krajowy Zjazd Delegatów na Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów, na którym
dokonał odwołania, zobowiązany jest do przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
3. Mandat członka władz Związku wygasa również w przypadku:
a) rezygnacji z mandatu,
b) wystąpienia ze Związku,
c) skreślenia z rejestru członków,
d) wykluczenia,
e) zgonu.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, Prezydium Zarządu Krajowego zawiadamia
na piśmie kolejnego kandydata, który w tych samych wyborach otrzymał kolejną
największą liczbę głosów, o przysługującym mu pierwszeństwie do mandatu. Przy
równej liczbie głosów decyduje kolejność alfabetyczna (według nazwiska
kandydatów).
5. Kandydat, o którym mowa w ust. 4, może zrzec się pierwszeństwa do obsadzenia
mandatu na rzecz kandydata, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów.
Oświadczenie o ustąpieniu pierwszeństwa powinno być złożone Prezydium Zarządu
Krajowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa
w ust. 1.
6. O obsadzeniu mandatu w trybie określonym w ust. 4 i 5 orzeka w formie uchwały
Zarząd Krajowy.
7. Jeżeli obsadzenie mandatu w trybie określonym w ust. 4 - 6 byłoby niemożliwe
z powodu braku kandydatów, którym mandat można przydzielić, Zarząd Krajowy
w drodze uchwały, stwierdza, iż mandat ten do końca kadencji pozostaje
nieobsadzony.
8. Nie dopuszcza się możliwości obsadzenia w trybie o którym mowa w ust. 4 – 7
funkcji przewodniczącego Zarządu danego szczebla.
9. W przypadku rezygnacji z funkcji Przewodniczącego, Zarząd danego szczebla
organizacji Związku powołuje niezwłocznie Pełniącego Obowiązki Przewodniczącego
do czasu zorganizowania zebrania wyborczego.
10. Procedura odwoławcza opisana dla Zarządu Krajowego w punktach 1 - 9 ma
zastosowanie odpowiednio do zarządów pozostałych szczebli.
11. Zarząd Krajowy na uzasadniony wniosek Organizacji Międzyzakładowej, Zakładowej,
Środowiskowej lub Podstawowej może przedłużyć kadencję w danej Organizacji o nie
więcej niż 3 miesiące.

Rozdział VI
ZARZĄD KOMISARYCZNY
§ 38
1. W Organizacji Zakładowej lub Podstawowej, która nie wywiązuje się z uchwał
Zarządu Krajowego lub stwierdza się działanie na szkodę związku potwierdzone
kontrolą Krajowej Komisji Rewizyjnej lub zgodnie z § 19 Ordynacji Wyborczej
ustanawia się Zarząd Komisaryczny.
2. Zarząd Komisaryczny może być ustanowiony z członków Zarządu Krajowego,
Zarządu Zakładowego lub Organizacji Podstawowej bądź członków organizacji
objętej Zarządem Komisarycznym na okres do czasu zwołania zebrania ogólnego
członków organizacji, lecz nie dłużej niż na dwa miesiące.
3.

Zarząd Krajowy lub Prezydium Zarządu Krajowego ustala skład osobowy Zarządu
Komisarycznego, nadaje i ustala ich kompetencje.

4. Z wykonanych czynności Zarząd Komisaryczny sporządza protokół i przedstawia go
Zarządowi Krajowemu. Koszty wszystkich podjętych działań, zgodnie z protokołem,
oraz koszty funkcjonowania Zarządu Komisarycznego obciążają organizację, w której
ten Zarząd działał.
5. Na wniosek Zarządu Komisarycznego Zarząd Krajowy może, w sytuacji zagrażającej
istnieniu organizacji, w której wprowadzono Zarząd Komisaryczny, zmienić kryteria
zawarte w § 8 ust. 4 Ordynacji Wyborczej.
§ 39
Wszelkie kwestie dotyczące interpretacji zapisów niniejszej Ordynacji Wyborczej rozpatruje
Zarząd Krajowy.

