ORDYNACJA WYBORCZA
ZWIĄZKU ZAWODOWEGO MASZYNISTÓW WYCIĄGOWYCH KOPALŃ W POLSCE
uchwalona w dniu 12 września 2018 r.,
opracowana na podstawie Statutu Związku
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art. 1
Ordynacja wyborcza określa tryb i zasady wyboru oraz odwołań statutowych organów
Związku tj.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Delegatów na Zakładowe Zebranie i Krajowy Zjazd Związku.
Zarządu Międzyzakładowego / Zakładowego oraz Krajowego Związku.
Przewodniczącego Zarządu Międzyzakładowego / Zakładowego i Krajowego.
Prezydium Zarządu Międzyzakładowego / Zakładowego i Krajowego Związku.
Międzyzakładowej / Zakładowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej Związku.
Przewodniczącego Międzyzakładowej / Zakładowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej
Związku.
7. Struktur pośrednich i terytorialnych Związku.
Art. 2
Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom Związku z wyjątkami
określonymi w Statucie.
Art. 3
1. W Zebraniu Wyborczym każdego szczebla, uczestniczą na prawach Delegata
ustępujący członkowie pełniący funkcje z wyboru w organach i władzach Związku.
Zgodnie z Art. 14 p.7 Statutu
2. Mandat Delegata korzystającego z uprawnień zgodnie z pkt. 1 niniejszego artykułu
wygasa, po Krajowym Zjeździe Delegatów, jeżeli nie został on wybrany do organów i
władz Związku następnej kadencji.
Art. 4
Kadencja Delegatów i wszystkich władz Związku trwa 4 lata, chyba, że Krajowy Zjazd
Delegatów podejmie decyzję o przedłużeniu kadencji władz na podstawie art. 24 p. 3
Statutu z zastrzeżeniem, że kadencja władz i organów zakładowych powstałych w trakcie
trwania kadencji trwa do najbliższego Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
Delegatów Związku. Mandaty Delegatów i wszystkich władz Związku wygasają z chwilą
wyboru nowych władz Związku.
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Art. 5
Funkcji we władzach Związku nie można łączyć z członkostwem w Komisji Rewizyjnej danej
struktury.
Art. 6
1. Delegaci i władze wszystkich organów Związku pochodzą z wyboru.
2. Wybory odbywają się w oparciu o następujące zasady:
a. kandydatem może być wyłącznie osoba uprawniona do kandydowania
b. zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie
c. liczba kandydatów jest nieograniczona
d. liczba kandydatów nie może być mniejsza od liczby miejsc mandatowych
e. listę kandydatów sporządza się w porządku alfabetycznym
f. głosowanie jest tajne lub jawne /jak postanowi Zebranie/
g. głosuje się imiennie na kandydata.
3. Do przeprowadzenia wyborów powołuje się:
a. Komisję Mandatową i Skrutacyjną w liczbie nie mniejszej niż 3 osoby, do jej
obowiązków należy stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności
Zebrania/Zjazdu oraz sporządzenie listy kandydatów zgłoszonych do władz Związku
oraz przeprowadzenie wyborów i ogłoszenie ich wyników
b. Komisja sporządzają protokoły ze swoich prac.
4. Wybory przeprowadza się według zasady, że wybrani zostają ci kandydaci, którzy
uzyskali zwykłą większość głosów.
5. W przypadku równej ilości głosów, zarządza się następne tury głosowania.
6. Członkowie Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej nie mają prawa do kandydowania na
żadną z funkcji we władzach Związku.
CZĘŚĆ I
/P O Z, ZAKŁADOWA/
Art. 7
Tryb i zasady Zebrań Wyborczych
1. Wyboru organów i władz Związku dokonuje się na Walnym Zebraniu Członków lub
Zebraniu Delegatów.
2. Zgodnie ze Statutem Związku i niniejszą Ordynacją Wyborczą, wybory organizuje i
przeprowadza właściwy Zarząd Związku lub Komitet Założycielski Związku.
3. Termin przeprowadzenia wyborów ogłasza na 14 dni przed ich przeprowadzeniem,
właściwy Zarząd Związku lub Komitet Założycielski Związku.
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Art. 8
1. Walne Zebranie Członków lub Zebranie Delegatów jest ważne i prawomocne, jeżeli
uczestniczy w nim 50% +1 uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku niespełnienia warunku zawartego w pkt. 1 tj. 50% + 1 zwołuje się Zebranie
w drugim terminie, które podejmuje wszelkie decyzje – z wyborem władz Związku
włącznie, zwykłą większością głosów obecnych na Zebraniu.
3. Przez drugi termin rozumie się ten sam dzień Zebrania Członków lub Delegatów, po
ogłoszeniu przez Komisję Mandatową i Skrutacyjną nieprawomocności Zebrania
Członków lub Delegatów po upływie 30 minut.
Art. 9
1. Zebranie w głosowaniu jawnym wybiera Prowadzącego Zebranie, który proponuje
porządek obrad i poddaje go pod głosowanie.
2. Prowadzący Zebranie przeprowadza w głosowaniu jawnym wybory:
a. Protokolanta Zebrania
b. Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej
c. Komisji Uchwał i Wniosków w liczbie nie mniejszej niż 3 osoby.
3. Prowadzący Zebranie odpowiada za jego prowadzenie zgodnie z przyjętym
porządkiem obrad.
4. Prowadzący Zebranie udziela głosu uczestnikom Zebrania, a w przypadku wystąpień
niezgodnych z przyjętym porządkiem obrad ma prawo odebrania głosu.
5. Prowadzący Zebranie poddaje pod głosowanie zgłoszone wnioski.
6. Członkowie Komisji wymienionych w pkt.2 litera b, c, niniejszego artykułu wybierają ze
swojego grona poszczególnych Przewodniczących.
7. Komisje ulegają rozwiązaniu po zakończeniu swoich prac.
Art. 10
Wybór organów i władz Związku
1. Jeżeli organizacja zakładowa liczy do 50 członków to wybory organów i władz
zakładowych Związku przeprowadza się na Walnym Zebraniu Członków.
2. Jeżeli zebranie wyłoni Komisję Mandatową i Skrutacyjną oraz postanowi o wyborach
wielozmianowych dopuszcza się taki tryb pod warunkiem, że odbędą się one w trybie
24 godzinnym. Dotyczy to również wyborów przeprowadzonych drogą elektroniczną.
Sposób tych wyborów określony jest w art. 19 pkt.10
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3. W przypadku organizacji zakładowej Związku liczącej powyżej 50 członków wybory
organów i władz zakładowych Związku można przeprowadzić na Zakładowym Zebraniu
Delegatów.

Art. 11
Wybór Delegatów na /Zakładowe/ Zebranie Delegatów POZ
1. Wybory na Zakładowe Zebranie Delegatów organizuje i przeprowadza Zarząd
Zakładowy lub Komitet Założycielski Związku.
2. Ilość Delegatów uzależniona jest od ilości członków Związku przy zachowaniu
następujących proporcji:
a. w organizacji liczącej do 100 członków 1 : 5 tj. do 20 Delegatów
b. w organizacji liczącej do 300 członków 1 : 12 tj. do 25 Delegatów
c. w organizacji liczącej do 600 członków 1 : 20 tj. do 30 Delegatów
d. w organizacji liczącej powyżej 600 członków nie więcej niż 35 Delegatów
3. Członkowie Związku wybierają Delegatów w okręgach wyborczych.
4. Okręgi wyborcze uchwala w szczegółowym regulaminie wyborów Zarząd Zakładowy
lub Komitet Założycielski Związku w porozumieniu z Władzami Krajowymi biorąc pod
uwagę zasady proporcjonalności zawartej w p.2.
5. jeżeli w okręgach wyborczych ilość członków uprawnionych do głosowania na delegata
na Zebranie Zakładowe odbiega od zasady proporcjonalności o 50% to wybiera się o
jednego delegata więcej.

Art. 12
Wybór Zarządu /Zakładowego Związku/ POZ
1. Zebranie w głosowaniu jawnym ustala liczbowy skład Zarządu wraz z Przewodniczącym,
przy zachowaniu następujących proporcji:
a/ jeżeli organizacja zakładowa liczy do 50 członków – od 3 - do 5 osób
b/ jeżeli liczy od 50 do 150 - do 7 osób
c/ powyżej 150 – do 11 osób.
2. Liczba kandydatur zgłoszonych z sali jest nieograniczona.
3. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów.
4. Wybory przeprowadza się zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej Ordynacji.
5. W razie utraty członkostwa Związku zgodnie ze statutem, rezygnacji z pracy w Zarządzie
Zakładowym Związku zgłoszonej przez członka Zarządu Zakładowego Związku, Zarząd
Zakładowy Związku może uzupełnić swój skład z listy kolejnych kandydatów, którzy w
głosowaniu uzyskali największą ilość głosów,

4

Art. 13
Wybór Przewodniczącego Zarządu Zakładowego i POZ Związku
1. Wyboru Przewodniczącego Zarządu Zakładowego Związku dokonują Członkowie lub
Delegaci spośród Członków lub Delegatów uprawnionych i uczestniczących w Walnym
Zebraniu Członków lub Delegatów.
2. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
3. Liczba zgłoszonych kandydatów jest nieograniczona.
4. Głosowanie jest tajne.
5. Przewodniczącym Zarządu Zakładowego Związku zostaje ten kandydat, który uzyskał
bezwzględną większość głosów ważnych uprawnionych do głosowania i największą ilość
głosów ważnych uprawnionych do głosowania.
6. W przypadku, gdy kandydaci nie uzyskają wymaganej bezwzględnej większości
głosów ważnych uprawnionych do głosowania i największej ilości głosów ważnych
uprawnionych do głosowania, zarządza się drugą turę głosowania, w której biorą
udziału dwaj kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
7. Przewodniczącym zostaje ten kandydat, który uzyskał większą ilość głosów ważnych
Art. 14
Wybór Prezydium Zarządu Zakładowego i POZ Związku
1. Prezydium Zarządu powołuje się w tych organizacjach, w których Zarząd liczy powyżej
5 osób.
2. Zebranie ustala skład ilościowy Prezydium 3 do 5 osób
3. Kandydatów na członków Prezydium z określeniem ich funkcji, proponuje
Przewodniczący na pierwszym zamkniętym posiedzeniu Zarządu podczas ogłoszonej w
tym celu przerwy w Zebraniu.
4. Członkowie Zarządu w głosowaniu jawnym akceptują propozycje Przewodniczącego.
Art. 15
Wybór Przewodniczącego Zakładowej i POZ Komisji Rewizyjnej Związku.
1. Wyboru Przewodniczącego Zakładowej Komisji Rewizyjnej dokonuje się na Walnym
Zebraniu Członków bądź Walnym Zebraniu Delegatów na zasadach wyboru
Przewodniczącego Zarządu Zakładowego Związku
Art. 16
Wybór Zakładowej i POZ Komisji Rewizyjnej Związku
1. Zebranie w głosowaniu jawnym ustala skład Komisji Rewizyjnej w ilości od 3 do 5 osób
wraz z Przewodniczącym.
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2. Kandydatem może być każdy Delegat, który wyrazi zgodę na kandydowanie. liczba
kandydatów jest nieograniczona i nie może być mniejsza niż trzech
3. członkami Zakładowej Komisji Rewizyjnej zostają ci kandydaci, którzy otrzymają najwięcej
głosów ważnych uprawnionych do głosowania, dwóch kolejnych kandydatów, którzy w
głosowaniu uzyskali największą ilość głosów, są powołani do prac w Zakładowej Komisji
Rewizyjnej w razie utraty członkostwa Związku zgodnie ze statutem, rezygnacji z funkcji
lub okresowej niemożności pracy w ZKR zgłoszonej przez członka ZKR, w kolejności
określonej
ilością
uzyskanych
głosów.
Art.17
Wybór Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów
1. Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów wybiera się w Zakładowych i Podstawowych
Organizacjach Związkowych w następujących proporcjach:
a. jeżeli organizacja zakładowa liczy do 20 członków – 1 delegat,
b. po przekroczeniu 21 członków do 50 członków – 1 delegat,
c. każde następne rozpoczęte 50 członków to 1 delegat więcej,
d. ilość delegatów na Krajowy zjazd Delegatów danej organizacji zakładowej lub
podstawowej musi być zgodna i proporcjonalna do ilości członków związku w dniu
wyborów na zakładzie pracy.
e. Przewodniczący zostaje automatycznie delegatem na Zjazd na ogólnych zasadach i
zgodnie z limitem należnym jego kopalni.

CZĘŚĆ II
/Z O K, ŚRODOWISKOWA/
Art. 18
Wybory w strukturach środowiskowych, Zakładowych Organizacjach Koordynacyjnych
1. Zarządy ZOK /Rada Przewodniczących / Spółki w skład której wchodzą Przewodniczący
lub Przewodniczący i Wiceprzewodniczący organizacji /zakładowych/ podstawowych
danej Spółki wybiera spośród siebie Przewodniczącego tej struktury Związku na zasadach
określonych w niniejszej ordynacji dla Przewodniczącego Zarządu Krajowego Związku.
2. Prezydium ZOK ustala się na zasadach określonych dla Prezydium ZK
3. Jeżeli Rada Przewodniczący Zarządów Zakładowych lub POZ tak postanowią to w
zebraniu uczestniczą delegaci na Zjazd Krajowy Związku.

CZĘŚĆ III
/ KRAJOWA/
Art. 19
Krajowy Zjazd Delegatów
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1. KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW wybiera ogólnokrajowe władze Związku:
a. Przewodniczącego Zarządu Krajowego Związku,
b. Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej
c. Krajową Komisję Rewizyjną.
2. W krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział Delegaci z organizacji zakładowych i POZ,
którzy zostali wybrani wg niniejszej Ordynacji Wyborczej oraz posiadają
pełnomocnictwo sporządzone na podstawie protokołu z wyborów.
3. Delegaci, którzy posiadają mniej niż jeden rok nieprzerwanej przynależności do Związku
mają prawo wybierać członków władz Związku, a po upływie jednego roku
nieprzerwanej przynależności do Związku mają prawo być wybieranym do władz
Związku.
4. Do ważności Zjazdu niezbędna jest obecność co najmniej połowy Delegatów.
5. Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością głosów
uprawnionych do głosowania Delegatów.
6. Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów o zmianie Statutu Związku oraz wyborze i
odwołaniu członków Zarządu Krajowego Związku i Przewodniczącego Zarządu
Krajowego Związku zapadają bezwzględną większością głosów uprawnionych do
głosowania Delegatów.
7. Uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów o likwidacji Związku zapada większością 2/3
głosów uprawnionych do głosowania Delegatów.
8. Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów zapadają w głosowaniu jawnym. W sprawach
personalnych lub na żądanie co najmniej 1/10 obecnych Delegatów, Przewodniczący
Krajowego Zjazdu Delegatów zarządza głosowanie tajne.
9. Wybory przeprowadza się wg zasady, że wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali
bezwzględną większość głosów. W przypadku równej ilości głosów, zarządza się
następne tury głosowania.
Głosowanie może odbywać się drogą elektroniczną (online) przez wybór kandydata,
na którego chcemy oddać swój głos wybierając przycisk przypisany danemu
kandydatowi lub poprzez głosowanie na kartach wyborczych, przygotowanych przez
Komisję Mandatową i Skrutacyjną poprzez wybór kandydata, na którego chcemy
oddać swój głos stawiając znak X w polu obok nazwiska wybranego kandydata.
10. W głosowaniu za pomocą kart do głosowania głos uznaje się za nieważny, jeżeli:
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a)
b)
c)
d)
e)

został oddany na większą ilość kandydatów od liczby miejsc mandatowych,
został oddany na osoby nie wpisane na listę kandydatów,
karta wyborcza jest zniszczona lub nieczytelna,
kartę wyborczą pozostawiono bez wykreślenia wymaganej liczby kandydatów,
karta wyborcza została przekreślona w całości.

11. W głosowaniu elektronicznym online poprzez dedykowaną aplikację dostępową
dostępną ze strony zzmw.eu:
a. Wybieramy link przekierowujący do panelu Głosowania,
b. w panelu głosowania wybieramy dedykowany przycisk przypisany danemu
kandydatowi oddając tym samym głos na wybranego kandydata,
c. system automatycznie zsumuje wyniki podając je w wersji liczbowej, procentowej
oraz graficznej,
d. po zakończonym głosowaniu prezentowane wyniki głosowania online
12. Delegaci w głosowaniu jawnym wybierają Przewodniczącego Krajowego Zjazdu
Delegatów, który proponuje porządek obrad.
13. Przewodniczący Krajowego Zjazdu Delegatów przeprowadza w głosowaniu jawnym
wybory:
a) Protokolanta,
b) Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej
c) Komisji Uchwał i Wniosków.
14. Kandydatury do organów i władz Związku podawane są wg zasady, że jeden Delegat
może zgłosić jedną kandydaturę do jednego organu czy władz Związku.
15. Ilość kandydatur jest nieograniczona.
16. Listy kandydatów sporządzane są alfabetycznie.
17. KOMISJA MANDATOWA i SKRUTACYJNA wybierana jest spośród Delegatów, w
liczbie trzech osób.
Do zadań Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej należy:
a) podliczenie ilości obecnych Delegatów wg listy obecności,
b) stwierdzenie prawomocności Krajowego Zjazdu Delegatów,
c) udostępnienie panelu do głosowania online lub sporządzenie specjalnie
oznakowanych kart wyborczych do głosowania i rozdanie ich Delegatom,
d) zapewnienie tajności głosowania,
e) sporządzenie Protokołu Wyborów, przy głosowaniu online każdorazowy wydrukować
wyniki wraz z prezentacją głosowania.
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18. KOMISJA UCHWAŁ I WNIOSKÓW wybierana jest spośród Delegatów, w liczbie trzech
osób.
Do zadań Komisji Uchwał i Wniosków należy:
a) sformułowanie Uchwał i Wniosków,
b) poddanie sformułowanych Uchwał i Wniosków pod głosowanie,
c) ogłoszenie przegłosowanych Uchwał i Wniosków.
19. Przewodniczących poszczególnych Komisji wybierają spośród siebie w głosowaniu
jawnym lub tajnym członkowie tych Komisji.
Komisje ulegają rozwiązaniu po zakończeniu czynności tj. po przyjęciu dokumentów
Krajowego Zjazdu Delegatów przez Sąd Rejestrowy.
20. Wybory Przewodniczącego Zarządu Krajowego Związku.
a. Wyboru Przewodniczącego Zarządu Krajowego Związku dokonują Delegaci spośród
Delegatów uprawnionych i uczestniczących w Krajowym Zjeździe Delegatów.
b. Kandydatem może być każdy uprawniony Delegat, uczestniczący w Krajowym
Zjeździe Delegatów, który wyraził zgodę na kandydowanie.
c. Liczba zgłoszonych kandydatów jest nieograniczona.
d. Głosowanie jest tajne.
e. Przewodniczącym Zarządu Krajowego Związku zostaje ten kandydat, który uzyskał
bezwzględną większość głosów ważnych uprawnionych do głosowania i największą
ilość głosów ważnych uprawnionych do głosowania.
f. W przypadku, gdy kandydaci nie uzyskają wymaganej bezwzględnej większości
głosów ważnych uprawnionych do głosowania i największej ilości głosów ważnych
uprawnionych do głosowania, zarządza się drugą turę głosowania, w której biorą
udziału dwaj kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
g. Przewodniczącym zostaje ten kandydat, który uzyskał większą ilość głosów ważnych
21. Wybory członków Zarządu Krajowego Związku.
a. W skład Zarządu Krajowego wchodzą Przewodniczący Zarządów POZ lub
Zakładowych
b. na wniosek Przewodniczącego skład Zarządu można uzupełnić za zgodą Krajowego
Zjazdu Delegatów o osoby z ustępującego Zarządu Krajowego.
22. Wybory Prezydium Zarządu Krajowego Związku.
Ustala się skład Prezydium Zarządu Krajowego Związku w liczbie (5-7 osób), o której
decyduje Zarząd Krajowy na wniosek Przewodniczącego
- Przewodniczący
- Wiceprzewodniczący ds. org.-prawnych
- Wiceprzewodniczący ds. finansowych.
- Sekretarz
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- Członkowie Prezydium
Dla zachowania reprezentatywności w skład prezydium wchodzą, przedstawiciele:
Spółek Węglowych, chyba, że Zarząd na wniosek Przewodniczącego postanowi inaczej.
a. Kandydatów do składu Prezydium Zarządu Krajowego Związku proponuje
Przewodniczący Zarządu Krajowego Związku spośród członków Zarządu Krajowego
proponując im odpowiednie funkcje.
b. Kandydaci do pełnienia funkcji w Prezydium Zarządu Krajowego muszą wyrazić zgodę
na kandydowanie.
c. Wybory są tajne,
d. Wyboru członków Prezydium Zarządu Krajowego Związku dokonuje Zarząd Krajowy
Związku bezwzględna większością głosów w dniu posiedzenia Krajowego Zjazdu
Delegatów podejmując stosowną uchwałę.
23. W razie równowagi przy głosowaniach Zarządu Krajowego i Prezydium decydujący jest
głos Przewodniczącego.
24. Wybór Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej.
a. Wyboru Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej dokonuje się w sposób
przyjęty dla wyboru Przewodniczącego Zarządu Krajowego Związku.
25. Wybory Krajowej Komisji Rewizyjnej.
a. ustala się skład liczbowy Krajowej Komisji Rewizyjne na (3-5 osób) ilość osób, o której
decyduje Zjazd Delegatów wraz z Przewodniczącym,
b. wybory przeprowadza się spośród kandydatów zgłoszonych podczas Krajowego
Zjazdu Delegatów, liczba kandydatów jest nieograniczona i nie może być mniejsza niż
siedem,
c. głosowanie jest tajne,
d. członkami Krajowej Komisji Rewizyjnej zostają ci kandydaci, którzy otrzymają
najwięcej głosów ważnych uprawnionych do głosowania,
e. dwóch kolejnych kandydatów, którzy w głosowaniu uzyskali największą ilość głosów,
są powołani do prac w Krajowej Komisji Rewizyjnej w razie utraty członkostwa Związku
zgodnie ze statutem, rezygnacji z funkcji lub okresowej niemożności pracy w KKR
zgłoszonej przez członka KKR, w kolejności określonej ilością uzyskanych głosów,
f. w razie niemożliwości spełnienia podpunktu e Zarząd Krajowy ze swojego składu
deleguje osobę do pracy w KKR, jednocześnie zawieszając ją w prawach Członka
Zarządu Krajowego.
Art. 20
Odwoływanie Członków Ogólnokrajowych organów i władz Związku
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1. Członkowie ogólnokrajowych organów i władz Związku mogą być odwołani
z zajmowanych funkcji przed upływem kadencji w przypadku naruszenia postanowień
Statutu Związku, obowiązujących uchwał Związku, niewypełniania swoich obowiązków
lub w inny sposób utraty zaufania swoich wyborców.
2. Odwołanie członka ogólnokrajowych organów i władz Związku następuje w drodze
uchwały organu, który go wybrał.
3. Członek władz Związku (członek Zarządu Krajowego Związku, który nie pełni funkcji w
Prezydium Zarządu Krajowego) może być zawieszony w pełnieniu obowiązków w
drodze uchwały Zarządu Krajowego Związku.
4. Członek władz Związku (członek Prezydium Zarządu Krajowego Związku) może być
zawieszony w pełnieniu obowiązków w drodze uchwały Zarządu Krajowego Związku.
5. Członek władz Związku (członek Prezydium Zarządu Krajowego Związku) może być
odwołany z pełnionej funkcji w Prezydium Zarządu Krajowego Związku w drodze
uchwały Zarządu Krajowego Związku.
6. W przypadku podjęcia uchwały Zarządu Krajowego Związku o odwołaniu członka
(członków) Prezydium Zarządu Krajowego Związku, obowiązuje następująca procedura:
a. Przewodniczący Zarządu Krajowego Związku zobowiązany jest w ciągu 30 dni (licząc
od dnia podjęcia uchwały Zarządu Krajowego Związku o odwołaniu członka
(członków) Prezydium Zarządu Krajowego) zaproponować Zarządowi Krajowemu
Związku:
-

-

-

w przypadku odwołania jednego członka Prezydium Zarządu Krajowego Związku
proponuje ze składu Zarządu Krajowego Związku nowego kandydata na członka
Prezydium Zarządu Krajowego, w celu uzupełnienia składu Prezydium Zarządu
Krajowego Związku,
w przypadku odwołania wszystkich członków Prezydium Zarządu Krajowego
Związku (poza Przewodniczącym), proponuje ze składu Zarządu Krajowego Związku,
nowych kandydatów na członków Prezydium Zarządu Krajowego Związku,
proponując im odpowiednie funkcje w Prezydium Zarządu Krajowego Związku,
kandydat (kandydaci) na członka (członków) Prezydium Zarządu Krajowego Związku
do pełnienia odpowiedniej funkcji musi (muszą) wyrazić zgodę na kandydowanie,
Zarząd Krajowy Związku w ciągu 30 dni (licząc od dnia podjęcia uchwały Zarządu
Krajowego Związku o odwołaniu członka (członków) Prezydium Zarządu Krajowego)
zobowiązany jest do wyboru członka (członków) Prezydium Zarządu Krajowego
Związku w celu uzupełnienia składu Prezydium Zarządu Krajowego Związku.

7. Przewodniczący Zarządu Krajowego Związku może być zawieszony z pełnionej funkcji
w drodze uchwały Zarządu Krajowego Związku.
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8. W przypadku podjęcia uchwały Zarządu Krajowego Związku o zawieszeniu
Przewodniczącego Zarządu Krajowego Związku w pełnieniu funkcji, Zarząd Krajowy w
ciągu 30 dni, licząc od daty podjęcia w/w uchwały zobowiązany jest do zwołania
Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Związku Zawodowego Maszynistów Wyciągowych
Kopalń w Polsce, w celu odwołania i powołania Przewodniczącego Zarządu Krajowego
Związku.
9. W przypadku podjęcia przez Zarząd Krajowy Związku uchwały zawieszającej członka
Zarządu Krajowego Związku, Zarząd Krajowy Związku wnioskuje do organizacji
zakładowej o oddelegowanie do pracy w Zarządzie krajowym wiceprzewodniczącego
Zarządu Zakładowego.
10. Odwołanie członków Krajowej Komisji Rewizyjnej dokonuje Krajowy Zjazd Delegatów
na sesji zwyczajnej bądź nadzwyczajnej, na wniosek Zarządu Krajowego Związku.
11. W przypadku odwołania członka ogólnokrajowego organu lub władz Związku z
pełnionej funkcji, Krajowy Zjazd Delegatów na swej sesji zwyczajnej, bądź
nadzwyczajnej, na której dokonał odwołania, zobowiązany jest do przeprowadzenia
wyborów uzupełniających.
12. Wybory uzupełniające należy przeprowadzić również w przypadkach:
a) rezygnacji z mandatu
b) wystąpienia ze Związku
c) skreślenia z rejestru członków
d) wykluczenia
e) odwołania
f) zgonu.
13. Uzupełnienia składu osobowego ogólnokrajowych organów i władz Związku dokonuje
się w drodze wyborów uzupełniających, zgodnie z niniejszą Ordynacją Wyborczą i
Statutem Związku.
14. Te same zasady obowiązują w przypadku odwoływania władz organizacji zakładowych
i Spółce.

Art. 21
Głosowanie na kartach do głosowania lub online i podejmowanie uchwał.
§1
1. Głosowanie tajne odbywa się na kartkach do głosowania sporządzonych przez Komisję
Mandatową i Skrutacyjną, dodatkowo muszą być opatrzone pieczęcią Związku.
2. W przypadku głosowania tajnego na kartach do głosowania wskazuje się liczbę
kandydatów, na których oddajemy głos, aby głos był ważny.
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3. Głos jest nieważny, jeżeli naruszono zasady głosowania tj.:
a. nie zaznaczono wymaganej liczby kandydatów
b. oddano głos na zmienionej, zniszczonej lub przekreślonej karcie do głosowania
c. oddano głos na karcie z dopisanymi dodatkowo nazwiskami
§2
1. Głosowania tajne poprzez aplikację online do głosowania sprawdzona przez Komisję
Mandatowo-Skrutacyjną,
2. W przypadku głosowania tajnego online udostępniony panel do głosowania udostępnia
przyciski: TAK, NIE, 0 (wstrzymujący się), lub na wniosek Komisji MandatowoSkrutacyjnej przyciski spersonalizowane,
3. Po zakończonym głosowaniu online każdorazowo drukuje się wyniki głosowania z
panelu głosującego do dokumentacji.

§3
1. Uchwały na każdym Zebraniu podejmowane są w głosowaniu jawnym,
2. W sprawach personalnych lub na żądanie 10% obecnych Delegatów, Prowadzący
zarządza głosowanie tajne,
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów osób obecnych, uprawnionych do
głosowania,
4. Uchwały o zawieszeniu lub odwołaniu Przewodniczącego i członków Zarządu oraz
Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej zapadają większością 2/3 głosów osób
obecnych, uprawnionych do głosowania ciała statutowego, którego sytuacja dotyczy,
5. Uchwały o zmianie Statutu zapadają bezwzględną większością głosów.
ZASADY ŁĄCZENIA ORGANIZACJI ZAKŁADOWYCH
Art. 22
1. W przypadku połączenia zakładów pracy:
a. Delegaci, członkowie Zarządów oraz członkowie Komisji Rewizyjnych działających
w połączonych zakładach pracy stają się Delegatami, członkami Zarządów oraz
członkami Komisji Rewizyjnych POZ lub Zakładowej Organizacji Związkowej
powstałej w wyniku połączenia i w razie konieczności wyłonią z nowo powstałych
zarządów i komisji prezydia i przewodniczących.
2. Zarząd POZ lub Zakładowy powstały w wyniku połączenia POZ lub Zakładowych
Organizacji Związkowych w terminie jednego roku od dnia dokonania połączenia,
zobowiązany jest do zorganizowania oraz przeprowadzenia wyborów nowych organów
i władz POZ lub Zakładowej Organizacji Związkowej.
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3. W przypadku połączenia więcej niż dwóch Podstawowych lub Zakładowych Organizacji
Związkowych postanowienia niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku połączenia różnych POZ lub Organizacji Zakładowych postanowienia
niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio, chyba że w drodze osobnych ustaleń
zmieniona zostanie Ordynacja Wyborcza.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Art. 23

1. Dokumentacja wyborcza winna być zabezpieczona i przechowywana przez właściwy
Zarząd.
2. W sprawach nieuregulowanych
postanowienia Statutu Związku.

niniejszą

Ordynacją

Wyborczą

stosuje

się

3. Uchwalenia Ordynacji Wyborczej oraz wprowadzania do niej zmian i uzupełnień
dokonuje Zarząd Krajowy Związku przy obecności 2/3 składu zwykłą większością
głosów.
4. Wszelki wątpliwości wynikłe na tle stosowania niniejszej Ordynacji Wyborczej
każdorazowo rozstrzyga Zarząd Krajowy Związku.
5. Zgodnie z art. 10 pkt 2 dołącza się załącznik nr 1

Uchwalono dnia 12 września 2018r.
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