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Zasady wyboru Władz organizacji szczebla podstawowego

1. Zebranie wybiera Przewodniczącego Zebrania.
2. Zebranie w głosowaniu jawnym wybiera Komisję Mandatową składającą się z 2 – 5 osób.
3. Zebranie w głosowaniu jawnym wybiera Protokolanta Zebrania oraz Komisję Skrutacyjną do

głosowań tajnych składającą z 2 – 5.
4. Komisja Mandatowa stwierdza quorum na podstawie listy obecności.
5. Zebranie ogólne członków / Zjazd delegatów organizacji podstawowej jest prawomocne,

jeżeli bierze w nim udział co najmniej 50% uprawnionych w pierwszym terminie.
6. W przypadku nie stwierdzenia quorum, wybory mogą się odbyć w II terminie.
7. Imienne zgłoszenia kandydatów do Władz przyjmuje Przewodniczący Zebrania.
8. Kandydatami do Władz organizacji szczebla podstawowego nie mogą być osoby karane

zgodnie z zapisami Statutu Związku.
9. Zgłoszony kandydat musi wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie.
10. Wybory tajne przeprowadza oraz ogłasza wyniki Komisja Skrutacyjna.
11. Zebranie / Zjazd na podstawie Statutu dokonuje wyboru w odrębnych głosowaniach:

- przewodniczącego organizacji szczebla podstawowego będącego członkiem Zarządu tej
organizacji,
- przewodniczącego Komisji Rewizyjnej szczebla podstawowego będącego członkiem tej
Komisji Rewizyjnej,
- pozostałych członków Zarządu organizacji szczebla podstawowego,
- pozostałych członków Komisji Rewizyjnej szczebla podstawowego.

12. Ilość osób wchodzących w skład Władz – tj. Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej - określa
Zebranie / Zjazd.

13. O wyborze rozstrzyga kolejno największa ilość otrzymanych głosów ważnych przez
kandydującego.

14. W sytuacji otrzymania przez większą liczbę kandydatów takiej samej ilości ważnych głosów,
Komisja Skrutacyjna zarządza II Turę wyborów. II Tura obejmuje jedynie ww. kandydatów.

15. Zasady wyborów w II Turze są takie same jak zasady obowiązujące w Turze I.
16. Ostateczne wyniki wyborów Władz ogłasza Komisja Skrutacyjna.
17. Dokumentację z wyborów Komisja Skrutacyjna przekazuje Protokolantowi Zebrania.
18. Protokolant sporządza protokół z zebrania, który następnie przekazuje wraz z pozostałymi

dokumentami nowowybranym Władzom. Kopię protokołu należy niezwłocznie przekazać
Zarządowi Wojewódzkiemu oraz Zarządowi Krajowemu OPZZ Konfederacja Pracy.

19. Dokumentację z wyborów przechowują nowowybrane Władze organizacji szczebla
podstawowego.

20. W przypadku, gdy liczba uprawnionych do głosowania uniemożliwia przeprowadzenie
wyborów tajnych, dopuszcza się wybór władz w głosowaniu jawnym.


