
Ordynacja Wyborcza 
Zarządu Zakładowego, Międzyzakładowego, Terenowego 

Związku Zawodowego Pracowników Drogownictwa RP 

 

1. Postanowienia Ogólne 

1.1 Walne zebranie do przeprowadzenia wyborów wybiera. 

1.1.1 Przewodniczącego zebrania. 

1.1.2 Protokolanta zebrania. 

1.2 Walne zebranie spośród członków wybiera: 

1.2.1 Zarząd Zakładowy w liczbie 3-5 członków. 

1.2.2 Komisję Rewizyjną w liczbie 2-3 członków. 

1.3 Prawo wyborcze 

1.3.1 Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają członkowie ZZPD RP. 

1.3.2 Podczas obrad czynne i bierne prawo wyborcze posiadają obecni członkowie. 

Nie obecni członkowie posiadają bierne prawo wyborcze, jeśli złożyli przed 

rozpoczęciem zebrania pisemną zgodę na kandydowanie do władz. 

1.4 Prawomocność wyborów 

1.4.1 Obrady są ważne, jeżeli bierze w nich udział, co najmniej 50% członków plus 

jeden członek ZZPD RP. 

1.4.2 W przypadku nie spełnienia wymogów określonych w punkcie 1.3.1 obrady 

odbywają się w drugim terminie obrady, 30 minut po, są ważne jeżeli bierze w 

nich udział, co najmniej 1/3 członków plus jeden członek ZZPD RP. 

1.5 Listy kandydatów do wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

1.5.1 Listy do tajnego głosowania mogą zawierać nieograniczoną liczbę 

kandydatów zgłoszonych spośród delegatów obecnych na obradach. 

1.5.2 Lista musi być sporządzona alfabetycznie. 

1.5.3 O zamknięciu listy kandydatów decyduje zebranie w głosowaniu jawnym. 

2. Komisja Skrutacyjna  

2.1 Komisja skrutacyjna wybierana jest po zamknięciu list kandydatów. Komisja składa się 

z minimum trzech osób. 

2.2 Komisja ze swego grona wybiera Sekretarza komisji. Członkowie komisji w danym 

etapie nie mogą kandydować do władz Związku. 

2.3 Zebranie może powołać jedną komisję do wyboru Zarządu Zakładowego i Komisji 

Rewizyjnej. 

2.4 Komisje ze swoich prac sporządzają protokoły, które każdorazowo wraz z 

załącznikami (karty głosowania, obliczenia pomocnicze itp.) przekazują do Prezydium. 

2.5 Komisje z wynikami głosowania zapoznają Walne Zebranie. 

 



3. Wybory 

3.1 Kandydatów do władz zgłaszają członkowie Związku. 

3.2 Grupy związkowe (rejon, oddział) rekomendują swoich przedstawicieli do wyboru. 

3.3 Każda kandydatura powinna być uzasadniona przez zgłaszającego. 

3.4 Kandydat powinien wyrazić zgodę na kandydowanie. 

3.5 Wobec każdego kandydata mogą być postawione zastrzeżenia; muszą one być jasno 

sformułowane i umotywowane.  

3.6 O umieszczeniu na karcie do tajnego głosowania kandydatów wobec których 

wniesiono zastrzeżenia, decyduje Zebranie po wysłuchaniu wyjaśnień 

zainteresowanego. 

4. Głosowanie 

4.1 Karty do tajnego głosowania w porządku alfabetycznym sporządza komisja 

skrutacyjna. 

4.2 Karty do głosowania komisja skrutacyjna przekazuje delegatom na podstawie 

okazanego mandatu. 

4.3 Karty z adnotacjami, przekreślone, pomazane są uważane za nieważne. 

4.4 Za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał kolejno największą ilość głosów. 

4.5 Nie wybrani kandydaci wpisani zostają na listę Zastępców Członka Władz w kolejności 

według ilości uzyskanych głosów w porządku malejącym. 

5. Zarząd ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Sekretarza Zarządu.  

6. Wybory Komisji Rewizyjnej 

6.1 Wyborów Komisji Rewizyjnej dokonuje się analogicznie jak Zarządu. 

7. Wygaśnięcie mandatu w czasie kadencji, uzupełnienie składu władz, obowiązywanie 

ordynacji. 

7.1 Wygaśnięcie mandatu członka władz następuje w przypadkach wymienionych 

w Statucie Związku. 

7.2 W wolne miejsce Zarząd lub Komisja Rewizyjna uzupełnia swoje grono o członka 

spośród Zastępców Członka Władz, w kolejności wynikającej z liczby uzyskanych 

głosów. 

7.3 Niniejsza ordynacja obowiązuje przez okres całej kadencji władz. 

7.4 Zasady zawarte w niniejszej ordynacji mogą być zmienione jedynie przez Walne 

Zebranie. 
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