ORDYNACJA WYBORCZA
Związku Zawodowego Pracowników Warsztatowych
uchwalona przez Krajowy Zjazd Delegatów w dniu 20. 10. 2011r.

§1
1.W Zjeździe Delegatów uczestniczą członkowie związku posiadający ważny
mandat delegata.
2.Wyboru delegatów dokonują organizacje Zakładowe lub Międzyzakładowe
na zebraniach wyborczych, wg. zasady na 50 członków jeden delegat .Ilość
członków obliczana będzie na podstawie odprowadzanych składek do
Zarządu Krajowego.
3.Ilość przysługujących mandatów dla każdej organizacji zakładowej ustala
Komisja Organizacyjna Zjazdu na podstawie otrzymanych dokumentów .
4.Zjazd Delegatów staje się prawomocny, jeżeli w obradach uczestniczy co
najmniej 50% +1 delegatów (I termin) lub bez względu na ilość delegatów (II
termin, tj. po upływie 2 godz.).
5.Stwierdzenie prawomocności Zjazdu dokonuje Komisja Mandatowa wybrana
przez delegatów przybyłych na Zjazd.
§2
ZASADY PRZEPROWADZANIA WYBORÓW
1.Przewodniczący Związku, Prezydium Związku, Przewodniczący Krajowej
Komisji Rewizyjnej, Krajowa Komisja Rewizyjna pochodzą z wyboru wg.
powyższej kolejnośći i w głosowaniu tajnym.
2.Liczba kandydatów na poszczególne listy jest nieograniczona.
3.Zgłoszone kandydatury umieszcza się na liście wyborczej wg. kolejności
alfabetycznej.
4.Kandydat musi być obecny na sali obrad, oraz wyrazić zgodę na
kandydowanie.
5.Przed zgłaszaniem kandydatów do władz Związku wybiera się Komisję
Skrutacyjną,która zajmuje się wyborami.
6.Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą być zgłaszani na kandydatów do
władz Związku.
7.Karty do głosowania opieczętwuje się pieczęcią Związku.

8.Głosuje się przez pozostawienie na karcie do głosowania nazwiska
wybranego kandydata .
9.Głos uznaje się za nieważny jeżeli :
- został oddany na karcie do głosowania innej ,niż przygotowanej przez
komisję skrutacyjną
- oddany jest na większą liczbę kandydatów niż miejsc mandatowych
- karta do głosowania jest całkowicie przedarta lub w jednoznaczny sposób nie
można odczytać woli wyborcy.
10.Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ogłasza:
*liczbę głosujących;
*liczbę oddanych głosów;
*liczbę głosów nieważnych;
*liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.
11.Przewodniczącym Związku i Przewodniczcym KKR zostaje ten kandydat,
który otrzymał co najmiej 50%+1 (bezwzględną większość) głosów
ważnych na ogólną liczbę Delegatów biorących udział w głosowaniu.
12.Jeżeli głosowanie nie doprowadziło do wyboru Przewodniczącego Związku i
KKR ,zarządza się dodatkowe głosowanie. W dodatkowym głosowaniu
bierze udział dwóch kandydatów którzy otrzymali największą liczbę
głosów.
13.Przewodniczącym zostaje ten kandydat, który otrzymał w dodatkowym
gosowaniu większą liczbę głosów.
14.Wybory uważa się za ważne jeżeli uczestniczy w nich więcej niż 50%
uprawnionych do głosowania.
15.Prezydium Zarządu konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.
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