
O R D Y N A C T A
Brzeszcze, 20.03.2015

Wyborcza na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 
Związku Zawodowego „KADRA" przy KWK „Brzeszcze" w Brzeszczach.

Ordynacja określa tryb i zasady wyboru:

Rozdział I
1. Delegatów na Walne Zebranie.

ROZDZIAŁ I
Wybory Delegatów Związku Zawodowego „KADRA" 

przy KWK "Brzeszcze" w Brzeszczach

§ 1
Ordynacja Rozdział I ustala zasady wyboru Delegatów Związku Zawodowego „KADRA" przy KWK 
"Brzeszcze" w Brzeszczach na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

§ 2
Wybory Delegatów odbywają się zgodnie ze Statutem Związku Zawodowego „KADRA" przy KWK 
"Brzeszcze" w Brzeszczach § 20 pkt. 3, zatwierdzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia 
w Krakowie w dniu 20.04.2011

§3
Ilość Delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze ustala się według zasady:

Z 1 Delegat na każde 15 członków związku. Jeżeli ilość uprawnionych w Okręgu Wyborczym 
nie jest równa wielokrotności liczby 15, to w Okręgu tym przysługuje dodatkowy mandat gdy 
liczba uprawnionych jest wyższa od 7.

§ 4
Obecny Zarząd oraz Komisja Rewizyjna Związku Zawodowego „KADRA" przy KWK "Brzeszcze" w 
Brzeszczach otrzymują mandat Delegata bez brania udziału w Wyborach.

§5
Komisję Wyborczą powołuje Zarząd Związku Zawodowego „KADRA" przy KWK "Brzeszcze" w 
Brzeszczach.

§ 6
Zgłaszanie kandydatów z danych Okręgów będą przyjmowane w siedzibie Związku Zawodowego 
„KADRA". Zgłaszający może podać tylko jedną kandydaturę wraz z uzasadnieniem odnośnie 
zgłaszanej osoby i podpisze Zgłoszenie przygotowane w siedzibie związku. Zgłaszany kandydat 
musi wyrazić zgodę na kandydowanie w siedzibie związku poprzez podpisanie stosownego 
Oświadczenia

§7
Czynne prawo wyborcze posiadają wszyscy członkowie związku według stanu na dzień 28.02.2015 r. 
Kandydatów na Delegatów związku zgłaszają członkowie związku ze swoich Okręgów.

§ 8
Bierne prawo wyborcze posiadają wszyscy członkowie związku. Kandydat na Delegata nie może być 
członkiem Komisji Wyborczej.
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Ilość zgłaszanych kandydatów na Delegatów związku jest nieograniczona.

§10
Osoba zaproponowana na kandydata umieszczona zostaje na liście kandydatów w swoim Okręgu 
wyborczym.

§9

§11
Komisja Wyborcza sporządza alfabetycznie listy kandydatów na Delegata dla każdego Okręgu z 
osobna.

§12
Członkowie (zw ią zk u)wybierają Delegatów z listy kandydatów (określonej w §17) przygotowanej 
przez Komisję Wyborczą. Za głos ważny uważa się taki na którym ilość nie skreślonych osób nie 
może być większa od ilości Delegatów, którzy mają być wybrani.

§13
W razie gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma równą ilość głosów, a uznanie wszystkich tych 
kandydatów spowodowałoby przekroczenie liczby ustalonych Delegatów, Komisja Wyborcza 
przeprowadza ponowne wybory między kandydatami mającymi równą ilość głosów. Czynność tą 
należy prowadzić do momentu skutecznego wyboru określonej ilości mandatów.

§14
Na kartach do głosowania wskazuje się liczbę kandydatów, jaką należy pozostawić, aby głos był 
ważny.

§15
Głos jest nieważny jeżeli naruszono zasady głosowania, tj.:

Z wskazano liczbę kandydatów wyższą od wymaganej,
Z nie wskazano żadnego kandydata,
Z oddano głos na zmienionej, zniszczonej, przekreślonej karcie do głosowania,
Z oddano głos na karcie z dopisanymi dodatkowo nazwiskami,
Z głos oddano na karcie nie opieczętowanej.

§16
W przypadku wygaśnięcia mandatu Delegata związku w czasie kadencji która trwa 4 lata, w jego 
miejsce zostaje powołany Delegat, który brał udział w wyborach i uzyskał największą kolejną ilość 
głosów w danym Okręgu.

§17
Komisja Wyborcza przygotowuje na okoliczność głosowania specjalne, oznakowane karty wyborcze 
jako druki ścisłego zarachowania.

§18
Komisja Wyborcza sporządza protokół ze swoich prac związanych z przeprowadzeniem wyborów 
Delegatów. Po zakończeniu prac, Komisja Wyborcza przekazuje niezwłocznie protokoły Zarządowi 
Związku
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O R D Y N A C T A
Brzeszcze, 20.03.2015

Wyborcza na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 
Związku Zawodowego „KADRA" przy KWK „Brzeszcze" w Brzeszczach.

Ordynacja określa tryb i zasady wyboru:

Rozdział II.
1. Przewodniczącego Związku,
2. Zarządu Związku, (razem 10 osób),
3. Komisji Rewizyjnej, (razem 5 osób),
4. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
5. Wiceprzewodniczących (razem 2 osoby),

ROZDZIAŁ II
Wybory Organów Związku Zawodowego „KADRA" 

przy KWK "Brzeszcze" w Brzeszczach

§19
Wybory są powszechne, a czynne prawo wyborcze z zastrzeżeniem §33 i §35 posiadają wszyscy 
Delegaci związku, wybrani zgodnie z Rozdziałem I niniejszej Ordynacji. Głosowanie jest tajne i 
bezpośrednie.

§20
Do ważności wyborów wymagana jest obecność co najmniej 50% + 1 Delegatów zakładowej 
organizacji związkowej. W przypadku gdy Walne Zebranie nie może dojść do skutku w I terminie z 
powodu braku wymaganej ilości Delegatów związku, wyznacza się drugi termin rozpoczęcia 
Walnego Zebrania po upływie 15 minut od pierwszego terminu. Walne Zebranie w drugim terminie 
jest uprawnione do przeprowadzenia wyborów bez względu na ilość Delegatów związku.

§21
Zebranie zatwierdza w głosowaniu jawnym ilość:

Z członków Zarządu wraz z Przewodniczącym, Wiceprzewodniczącymi -  razem 10 osób,
Z członków Komisji Rewizyjnej wraz z Przewodniczącym -  razem 5 osób.

§22
Kandydatury do Władz związku zgłaszają zebrani Delegaci. Kandydat nie może być członkiem 
Komisji Mandatowo -  Skrutacyjnej.

§23
Ilość zgłaszanych kandydatów do organów związku jest nieograniczona, a zgłaszający powinien 
krótko uzasadnić wnioskowaną kandydaturę.
Zgłaszany kandydat musi być obecny na Walnym Zebraniu.

§24
Zgłaszający może podać tylko jedną kandydaturę do każdego wybieranego organu związku.

§25
Osoba zaproponowana na kandydata umieszczona zostaje na liście kandydatów po osobistym 
wyrażeniu zgody na kandydowanie po zadanym pytaniu przez Prowadzącego Walne Zebranie.
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Komisja Mandatowo - Skrutacyjna sporządza alfabetyczne listy kandydatów dla każdego organu 
Władz związku.

§26

§27
Delegaci skreślają z listy kandydatów osoby, na które nie oddają głosu. Ilość nie skreślonych osób nie 
może być większa od ilości członków organu Władz związku, które mają być wybrane.

§28
W razie gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma równa ilość głosów, a uznanie wszystkich tych 
kandydatów powodowałoby przekroczenie liczby ustalonych mandatów do danego Organu, 
Delegaci przeprowadzają ponowne wybory między kandydatami mającymi równą ilość głosów. 
Czynność tę należy prowadzić do momentu skutecznego wyboru.

§29
Na kartach do głosowania wskazuje się liczbę kandydatów, jaką należy pozostawić, aby głos był 
ważny.

§30
Głos jest nieważny jeżeli naruszono zasady głosowania, tj.:

K wskazano liczbę kandydatów wyższą od wymaganej,
Z nie wskazano żadnego kandydata,
Z oddano głos na zmienionej, zniszczonej, przekreślonej karcie do głosowania,
Z oddano głos na karcie z dopisanymi dodatkowo nazwiskami,
Z głos oddano na karcie nie opieczętowanej.

§31
Typowani kandydaci w razie wyboru nie mogą łączyć funkcji w Organach związku.

§32
Delegaci wybierają kolejno:

Z Przewodniczącego,
Z Zarząd,
Z Komisję Rewizyjną,

§33
Członkowie Zarządu, na wniosek Przewodniczącego wybierają ze swego grona dwóch 
Wiceprzewodniczących

§34
Po dokonaniu wyboru Komisji Rewizyjnej, nowo wybrani członkowie wybierają w głosowaniu 
tajnym spośród siebie Przewodniczącego.

§35
Przewodniczący Komisji wskazuje kandydata na wiceprzewodniczącego. Komisja zatwierdza lub nie 
wskazanego wiceprzewodniczącego. Czynność tą należy prowadzić do momentu skutecznego 
zatwierdzenia. Zatwierdzenie jest jawne i decyduje większa ilość głosów poparcia.

§36
Wybrany Zarząd oraz Komisja Rewizyjna dokonują ukonstytuowania na pierwszym posiedzeniu 
składu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Komisja Mandatowo - Skrutacyjna powiadamia o tym 
Zebranie.

§37
W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Organu związku w czasie kadencji która trwa 4 lata, w 
jego miejsce zostaje powołany Delegat, który brał udział w wyborach i uzyskał największą kolejną 
ilość głosów.
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Komisja Mandatowo - Skrutacyjna przygotowuje na okoliczność głosowania specjalne, oznakowane 
karty wyborcze jako druki ścisłego zarachowania.

§39
Komisja Mandatowo - Skrutacyjna sporządzają protokoły ze swoich prac związanych z 
przeprowadzeniem wyborów. Podpisane protokoły przez członków Komisji należy niezwłocznie 
oddać Prowadzącemu Zebranie.

§40
Do interpretacji postanowień niniejszej „Ordynacji..." upoważniony jest Zarząd Związku 
Zawodowego „KADRA".

§41
Ordynację zatwierdza Walne Zebranie Delegatów w głosowaniu jawnym, zwykła większością 
głosów.

§42

Zasady ustalania liczebności delegatów na Zjazd Krajowy Porozumienia Związków Zawodowych 
„KADRA" ustala Ordynacja Wyborcza Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA".

§38

ZARZĄD
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