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ORDYNACJA WYBORCZA
Związku Zawodowego Górników w Polsce

Rozdział I
I. Zasady ogólne
1. Ordynacja wyborcza opracowana jest na podstawie Statutu Związku Zawodowego
Górników w Polsce – zwanego dalej Związkiem, Uchwalonego na I Zjeździe w dniu
26 marca 1993 r. z uwzględnieniem zmian dokonanych uchwałą Nadzwyczajnego
Zjazdu Krajowego Delegatów w dniu 25 marca 1995 r., uchwałą II Krajowego
Zjazdu w dniu 23 maja 1997 r oraz Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów
w dniu 6 listopada 2003 r.
2. Ordynacja wyborcza określa tryb i zasady wyboru:
2.1. Władz Ogólnokrajowych w tym:
a) delegatów na Krajowy Zjazd Związku,
b) Rady Krajowej,
c) Prezydium Rady Krajowej,
d) Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Związku,
e) Krajowej Komisji Rewizyjnej
f) Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej,
g) Prezydium Krajowej Komisji Rewizyjnej.
2.2. Władz w podstawowych (zakładowych lub międzyzakładowych) jednostkach
organizacyjnych Związku
2.3. Władz – w pośrednich i terytorialnych strukturach Związku (w przypadku ich
utworzenia).
3. Uchwałę w sprawie zwołania Krajowego Zjazdu , Konferencji Sprawozdawczo –
Programowej, ogólnych zebrań członków lub zebrań delegatów we wszystkich
strukturach Związku podejmuje Rada Krajowa Związku.
4. Kadencja wszystkich władz Związku trwa 4 lata z zastrzeżeniem, że kadencja władz
w organizacjach podstawowych, jak również w pośrednich i terytorialnych
strukturach - powstałych lub utworzonych między Zjazdami - trwa do najbliższej
kampanii sprawozdawczo – wyborczej.
5. Ordynację wyborczą uchwala Rada Krajowa zgodnie z art. 15 ust. 1 Statutu.
6. Wybory do władz statutowych odbywają się na demokratycznych zasadach, w sposób
równy, tajny i bezpośredni.
7. Zgłoszeni kandydaci do władz Związku muszą wyrazić zgodę na umieszczenie ich
nazwisk i imion na kartach do głosowania.
8. Głosuje się imiennie na kandydata.
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9. Ilość kandydatów jest nieograniczona.
10. Funkcji we władzach Związku nie można łączyć z członkostwem w Komisji
Rewizyjnej tej samej struktury organizacyjnej.
11. Do przeprowadzenia wyborów powołuje się:
- Komisję mandatową w liczbie nie mniejszej niż 3 osoby,
- Komisję wyborczą w liczbie nie mniejszej niż 3 osoby,
- Komisję skrutacyjną w liczbie nie mniejszej niż 3 osoby.
12. Do zakresu obowiązków komisji należy:
- stwierdzanie na podstawie list obecności prawomocność Zjazdu, Konferencji,
zebrań członków, zebrań delegatów i spotkań delegatów środowisk - komisja
mandatowa
- sporządzanie listy kandydatów zgłoszonych do władz Związku w porządku
alfabetycznym, które po przegłosowaniu przekazuje komisji skrutacyjnej komisja wyborcza
- sporządzanie karty do głosowania, przeprowadza wybory i ogłasza wyniki
wyborów - komisja skrutacyjna
13. Członkowie wszystkich komisji za wyjątkiem komisji skrutacyjnej mają prawo
kandydowania na każdą z funkcji we władzach Związku.
14. Komisje sporządzają protokoły ze swoich prac.

Rozdział II
I.

Tryb i zasady wyboru władz ogólnokrajowych Związku.
1. Wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów:
a) liczbę delegatów ustala się od ilości członków Związku, od których
odprowadzono należną składkę członkowską na rzecz Rady Krajowej,
b) każda podstawowa organizacja związkowa licząca do 300 członków
Związku wybiera 1 delegata,
c) na każde następne rozpoczęte 300 członków Związku wybiera się 1
delegata,
d) podstawowe organizacje związkowe liczące do 100 członków dokonują
wyboru delegatów na Zjazd przez ogólne zebranie członków Związku, a w
liczących ponad 100 członków przez zebranie delegatów,
e) delegat ma prawo uczestniczyć w Krajowym Zjeździe Delegatów po
opłaceniu przez organizację podstawową należnych składek na rzecz Rady
Krajowej.
2. Na prawach delegatów w Krajowym Zjeździe Delegatów uczestniczą – poza kluczem
– z biernym i czynnym prawem wyborczym – ustępujący Przewodniczący
i Wiceprzewodniczący Związku, Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz
członkowie związku pełniący funkcje w ogólnokrajowych i międzynarodowych
organizacjach związkowych, których członkiem jest Związek Zawodowy Górników
w Polsce.
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II.

Wybór Władz Związku:
Wyboru:
Przewodniczącego Związku,
Prezydium Rady Krajowej,
Krajowej Komisji Rewizyjnej
dokonują delegaci na Krajowym Zjeździe Związku.
1. W celu stworzenia pełnej reprezentacji interesów pracowniczych i wyłonienia władz
Związku powołuje się środowiska.
2. Powołuje się następujące środowiska:
- wykaz środowisk zawiera załącznik do „Ordynacji Wyborczej”.
3.

Rada Krajowa przed rozpoczęciem kampanii wyborczej w środowiskowych
strukturach Związku dokona aktualizacji wykazu środowisk, jeżeli nastąpiła zmiana
w tej materii.

4. Radę Krajową tworzą:
a) członkowie Prezydium Rady Krajowej,
b) przewodniczący jednostek podstawowych liczących powyżej 150
członków pracujących,
c) przewodniczący struktur podstawowych liczących do 150 członków
pracujących wybierani są zgodnie z poniższymi zasadami. Delegaci
środowiska w którym są co najmniej 2 organizacje podstawowe liczące do
150 członków pracujących wybierają spośród Przewodniczących tych
jednostek jednego członka Rady Krajowej na każde dwie takie
organizacje.
d) przedstawiciele emerytów i rencistów w liczbie dwóch członków
wybieranych przez Środowisko Emerytów i Rencistów.
5. Prezydium Rady Krajowej wybiera Zjazd.
Liczba miejsc w Prezydium Rady Krajowej uzależniona jest od stanu liczebnego
członków Związku w środowisku wyborczym i wynosi:
 gdy środowisko wyborcze liczy do 4000 członków – jeden członek
Prezydium,
 gdy środowisko wyborcze liczy powyżej 4000 członków – dwóch
członków Prezydium,
 gdy środowisko wyborcze liczy powyżej 8000 członków – trzech
członków Prezydium
 gdy środowisko wyborcze liczy powyżej 12 000 członków – czterech
członków Prezydium,
 gdy środowisko wyborcze liczy powyżej 16 000 członków – pięciu
członków Prezydium.
Wyboru członków Prezydium dokonuje się spośród kandydatów zgłoszonych na
zebraniach delegatów, o którym mowa w pkt. 7.
Na karcie do głosowania komisja skrutacyjna, oprócz informacji, o których mowa w
pkt. 2 rozdziału VII ordynacji, umieszcza imiona i nazwiska kandydatów z podziałem
na środowiska, z których zostali zgłoszeni.
Na członka Prezydium zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę
głosów spośród osób zgłoszonych przez dane środowisko.
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6. Liczba miejsc w Krajowej Komisji Rewizyjnej uzależniona jest od stanu liczebnego
członków Związku w środowisku, od których opłacana jest na bieżąco składka
członkowska na rzecz Rady Krajowej i wynosi:
- 1 mandat na każde Środowisko + 1 mandat na każde rozpoczęte 8000 członków.
7. Delegaci środowiska na Krajowy Zjazd dokonują na spotkaniu delegatów:
- wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego środowiska spośród
Przewodniczących struktur podstawowych wchodzących w skład środowiska,
- wyboru kandydatów: do Prezydium Rady Krajowej,
Krajowej Komisji
Rewizyjnej i na Przewodniczącego Związku spośród delegatów.
8. Liczbę Wiceprzewodniczących Związku ustala i wyboru dokonuje Rada Krajowa na
wniosek Przewodniczącego Związku spośród członków Rady Krajowej.

Rozdział III
Wybór Przewodniczącego Związku
1. Wyboru Przewodniczącego Związku dokonuje się spośród kandydatów wybranych na
spotkaniach środowiskowych delegatów i kandydatów zgłoszonych na Krajowym
Zjeździe.
2. Przewodniczącym Związku zostaje wybrany ten z kandydatów, który otrzymał
największą ilość głosów, nie mniej niż 50 % plus 1 ważnych oddanych głosów.
3. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzyma wymaganej większości głosów przeprowadza
się głosowanie dodatkowe.
Do następnej tury przechodzi 2 kandydatów, którzy otrzymali największą ilość
głosów.
W przypadku otrzymania przez kandydatów równej ilości głosów do następnej tury
przechodzą wszyscy, którzy otrzymali taką samą ilość głosów.
W ostatniej turze wyborów, udział bierze 2 (dwóch) kandydatów.

Rozdział IV
Wybór członków Krajowej Komisji Rewizyjnej
1. Wyboru członków Krajowej Komisji Rewizyjnej dokonuje się spośród kandydatów
wybranych na spotkaniach środowisk wyborczych.
2. W skład Krajowej Komisji Rewizyjnej zostają wybrani ci kandydaci, którzy uzyskali
kolejno największą ilość ważnych głosów.
3. W przypadku równej ilości głosów na ostatnim miejscu, Zjazd w głosowaniu jawnym
podejmie decyzję o rozszerzeniu składu komisji lub o wyborach uzupełniających.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają
Przewodniczącego i dwóch zastępców.
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Rozdział V
Zmiany w Radzie Krajowej i na funkcji Przewodniczącego Środowiska w trakcie kadencji
1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego struktury podstawowej,
liczącej powyżej 150 członków zatrudnionych, wygasa również jego mandat członka
Rady Krajowej. Przeprowadza się wybory w strukturze podstawowej i nowo wybrany
Przewodniczący staje się członkiem Rady Krajowej.
W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Krajowej wybranego przez
delegatów struktur podstawowych liczących do 150 członków delegaci tych
organizacji spośród Przewodniczących dokonują wyboru nowego członka Rady
Krajowej.
2. W przypadku likwidacji struktury podstawowej liczącej powyżej 150 członków
wygasa mandat członka Rady Krajowej Przewodniczącego zlikwidowanej struktury.
W przypadku likwidacji podstawowej struktury związku liczącej do 150 członków
zatrudnionych z której został wybrany członek Rady Krajowej, jego mandat wygasa,
a delegaci tych struktur dokonują wyboru nowego członka Rady Krajowej w trybie
określonym dla wyboru.
3. W przypadku likwidacji struktury podstawowej, z której został wybrany
Środowiska
delegaci
środowiska
wybierają
nowego
Przewodniczący
Przewodniczącego Rady Środowiska, spośród Przewodniczących struktur
podstawowych wchodzących w skład środowiska.
4. Jeżeli w trakcie kadencji nastąpi zmniejszenie poniżej 150 członków to ta
podstawowa organizacja związku nie traci mandatu w Radzie Krajowej. Natomiast w
przypadku, gdy podstawowa organizacja związku w trakcie kadencji zwiększy ilość
członków powyżej 150 członków to ma prawo do mandatu w Radzie Krajowej pod
warunkiem, że nie uzyskała mandatu, o którym mowa w rozdziale II ust. 4 lit. c.
5. W trakcie trwania kadencji delegaci mają prawo zgłosić wniosek o odwołanie
Przewodniczącego Środowiska na podstawie pisemnych wniosków ¾ delegatów
środowiska.
Rada Krajowa po pozytywnym zaopiniowaniu przez Krajową Komisję Rewizyjną
rozpatruje wnioski i ewentualnie ustala termin nadzwyczajnego posiedzenia
wyborczego delegatów środowiska na którym delegaci mogą odwołać
Przewodniczącego Środowiska i muszą powołać nowego Przewodniczącego.

Rozdział VI
Wybory władz w podstawowych organizacjach Związku
I.

Zasady wyborcze:
1. W podstawowych organizacjach Związku liczących do 100 członków (licząc
pracujących, pozostających w zatrudnieniu, emerytów i rencistów) wyboru władz
dokonuje się na zebraniu ogólnym członków, a w organizacjach liczących ponad 100
członków na zebraniu delegatów.
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2. Ogólne zebranie członków Związku, zebranie delegatów w głosowaniu tajnym
dokonuje wyboru:
a) Przewodniczącego Zarządu,
b) Zarządu Związku,
c) Komisji Rewizyjnej.
d) delegatów na Krajowy Zjazd Związku,
3. Zebranie ogólne członków Związku, zebranie delegatów jest ważne i prawomocne,
gdy uczestniczy w nim nie mniej niż 50 % uprawnionych członków (delegatów).
4. Uchwały zebrania ogólnego członków, zebrania delegatów podejmowane są zwykłą
większością głosów w głosowaniu jawnym.
5. Ogólne zebranie członków Związku, zebranie delegatów określa liczbowy skład:
- Zarządu Związku zgodnie z punktem 6,
- Prezydium Zarządu (w przypadku jego powołania) od 3 do 10 osób,
- Komisji Rewizyjnej od 3 do 7 osób
- Wiceprzewodniczących.
6. Liczbowe składy Zarządu Związku podstawowych organizacji uzależnione są od
liczby pracujących członków. Zarząd Związku musi liczyć co najmniej 5 osób i nie
może być większy niż:
przy liczbie członków
do 100
- do 8 osób
przy liczbie członków
od 101
do 200
- do 12 osób
przy liczbie członków
od 201
do 400
- do 18 osób
przy liczbie członków
od 401
do 600
- do 22 osób
przy liczbie członków
od 601
do 800
- do 26 osób
przy liczbie członków
powyżej 800
- do 30 osób
7. Prezydium Zarządu Związku powołuje się w tych podstawowych organizacjach, w
których Zarząd liczy więcej niż 5 osób.
8. Przy wyborze delegatów na zebranie delegatów uwzględnia się wewnętrzną strukturę
organizacyjną przyjmując następującą proporcję liczby delegatów do ogólnej liczby
członków Związku:
- w organizacji liczącej do 300 członków 1:5 tj. 30 do 60 delegatów,
- w organizacji liczącej do 600 członków proporcja 1:10 tj. 30 do 60 delegatów,
- w organizacji liczącej do 1000 członków proporcja 1:15 tj. 40 do 66 delegatów,
- w organizacji liczącej do 1500 członków proporcja 1:20 tj. 50 do 75 delegatów,
- w organizacji liczącej ponad 1500 członków proporcja 1:30 jednak nie mniej niż
75 delegatów.
9. W zebraniu ogólnym członków Związku, lub w zebraniu delegatów w macierzystych
organizacjach
na
prawach
delegatów
uczestniczą
Przewodniczący,
Wiceprzewodniczący Związku i Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej.
W zebraniu delegatów bierne i czynne prawo wyborcze posiadają ustępujący
Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Przewodniczący Podstawowej Komisji
Rewizyjnej poza proporcją określoną w punkcie 8 niniejszego rozdziału.
10. W przypadku gdy w zebraniu ogólnym członków Związku lub zebraniu delegatów
zwołanym w pierwszym terminie uczestniczy mniej niż połowa uprawnionych
członków (delegatów) zwołuje się zebranie w drugim terminie, które podejmuje
wszelkie decyzje – z wyborem władz Związku włącznie, zwykłą większością głosów
obecnych na zebraniu.
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10 a. Przez drugi termin rozumie się ten sam dzień zebrania członków (delegatów) po
ogłoszeniu przez komisję mandatową nieprawomocności zebrania członków
(delegatów) po upływie 30 minut.
11. Wybranym zostaje ten kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.
12. Postanowienia zawarte w pkt. 5, 6 nie obowiązują w przypadku połączenia
podstawowych organizacji w okresie między zjazdami.
13. Liczbę delegatów emerytów i rencistów – członków Związku na zebranie delegatów
ustalają samodzielnie Zarządy podstawowych organizacji Związku.
14. Szczegółowy regulamin wyboru delegatów na zebrania delegatów we wszystkich
podstawowych organizacjach określą Zarządy tych organizacji..
15. Zarząd Związku zwołuje zebranie członków (delegatów) informując o jego terminie i
miejscu członków (delegatów) nie później niż na 14 dni przed terminem zebrania w
sposób przyjęty w danej organizacji podstawowej.

Rozdział VI A
Wybory władz w zakładowych organizacjach koordynacyjnych
1. W zakładowych organizacjach koordynacyjnych zarząd związku tworzą
Przewodniczący organizacji podstawowych objęci zakresem działania organizacji
koordynacyjnej, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczących organizacji koordynacyjnej.
2. W zakładowych organizacjach koordynacyjnych Komisję Rewizyjną tworzą
Przewodniczący Komisji Rewizyjnych organizacji podstawowych objęci zakresem
działania organizacji koordynacyjnej, którzy wybierają spośród siebie
Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących Komisji Rewizyjnej organizacji
koordynacyjnej.
3. Wybory przeprowadza się po zakończeniu kampanii sprawozdawczo-wyborczej w
organizacjach podstawowych wchodzących w skład organizacji koordynacyjnej.
4. Wybory przeprowadza się z uwzględnieniem zasad wskazanych w Rozdziale I
ordynacji.

Rozdział VII
Głosowanie i ustalanie wyników wyborów
5. Głosowanie odbywa się na kartach do głosowania sporządzonych przez komisję
skrutacyjną opatrzonych pieczęcią Związku.
6. Na kartach do głosowania wskazuje się liczbę kandydatów jaką należy skreślić, aby
głos był ważny.
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7. Komisja

skrutacyjna

zapewnia

bezpośredniość i tajność głosowania.

8. Głos jest nieważny jeżeli naruszono zasady głosowania tj.:
- nie skreślono wymaganej liczby kandydatów,
- oddano głos na zmienionej, zniszczonej lub przekreślonej karcie do głosowania,
- oddano głos na karcie z dopisanymi dodatkowo nazwiskami.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
1. Dokumentację z przeprowadzonych wyborów przechowują Zarządy podstawowych
struktur związkowych, przekazując jeden egzemplarz dokumentów do Rady Krajowej
Związku w terminie 14 dni.
2. Dokumentacje z przeprowadzonych wyborów na Krajowym Zjeździe Związku
przechowuje się w Biurze Rady Krajowej.
3. Do interpretacji postanowień niniejszej „Ordynacji ...” upoważnione jest Prezydium
Rady Krajowej.
Uchwalono
decyzją Rady Krajowej ZZG w Polsce w dniu 20.12.2004 r.
ze zmianami wynikającymi z uchwały Rady Krajowej z dnia 30.06.2005 r.
oraz uchwały Rady Krajowej z dnia 11.03.2010 r.

