ORDYNACJA WYBORCZA ZWIĄZKU ZAWODOWEGO
PRACOWNIKÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W RP.
1. W Zjeździe Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej biorą
udział delegaci posiadający mandat delegata wydany przez Zarząd Krajowy
Związku.
2. Mandat delegata otrzymują członkowie Związku wybrani w podstawowych
ogniwach działania, t.j. w zakładowych/międzyzakładowych organizacjach
związkowych lub samodzielnych grupach związkowych w ilości
proporcjonalnej do ilości członków.
3.W organizacjach związkowych wybiera się delegatów w
następujących ilościach:
- do 100 członków czynnych zawodowo - 2 delegatów
- powyżej101 członków czynnych zawodowo jeden mandat na
każdą rozpoczętą setkę członków.
Podział ilości mandatów dokonuje Zarząd Krajowy w oparciu średnioroczną składkę
członkowską opłacaną przez daną organizację w roku kalendarzowym
poprzedzającym Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy.
4. Wyboru delegatów, o których jest mowa w pkt 3, dokonują
statutowe
organy zakładowych/międzyzakładowych organizacji związkowych. Ilość
zgłoszonych kandydatów na delegatów jest nieograniczona. Wybory są tajne.
Delegatami zostają ci członkowie, którzy otrzymają największą ilość głosów. W
przypadku otrzymania przez dwóch lub więcej kandydatów tej samej ilości
głosów,  delegatów należy wyłonić w powtórnych wyborach. W kolejnej turze
wyborów nie biorą udziału ci kandydaci, którzy uzyskali mniejszą ilość głosów.
5.Kopie protokółu Komisji Skrutacyjnej są przesyłane do Biura
Związku.
6. W oparciu o otrzymane protokóły Zarząd Krajowy Związku wyda
Mandaty delegata na Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Pracowników
Komunikacji Miejskiej w R.P.
7. Członkami Rady Krajowej są przedstawiciele
zakładowych/międzyzakładowych organizacji związkowych, wybrani na
zebraniach, o których mowa w § 41 ust. 3 Statutu ZZPKM w RP na
zasadach określonych w pkt 4 niniejszej ordynacji .

-28. Zakładowa organizacja związkowa licząca:
- do 500 członków czynnych zawodowo posiada 1 miejsce w Radzie
Krajowej ,
- powyżej 500 członków czynnych zawodowo posiada 2 miejsca w Radzie
Krajowej.
9. Skład osobowy Rady Krajowej zatwierdza Zjazd w głosowaniu jawnym.
10. Mandat członka Rady Krajowej trwa przez okres kadencji.
11. Skład Zarządu Krajowego i jego liczebność określone są w § 30 ust. 3
Statutu ZZPKM w RP.
12. Przewodniczącego Związku wybiera Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy
spośród delegatów .
13. Ilość kandydatów na funkcję Przewodniczącego jest nieograniczona .
14. Wybory są tajne .
15. Przewodniczącym Związku zostaje ten kandydat który otrzyma
największą ilość ważnych oddanych głosów, jednak nie mniej niż 50% + 1
głos.
16. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał
wymaganej ilości ważnie oddanych głosów , przeprowadza się ponowne
głosowanie. W głosowaniu ponownym wybiera się spośród dwóch
kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali najwięcej głosów.
Jeżeli pierwsze miejsce zajmie więcej niż dwóch kandydatów albo drugie
miejsce zajmie więcej niż jeden kandydat , w ponownym głosowaniu
wybiera się spośród odpowiednio większej liczby kandydatów .
W ponownym głosowaniu wybrany zostaje kandydat, który uzyska
największą ilość głosów.
17. Wiceprzewodniczącego Związku wybiera Zjazd SprawozdawczoWyborczy spośród delegatów, na zasadach określonych w punktach
14-17 niniejszej Ordynacji, natomiast Sekretarza, wskazuje spośród
delegatów Przewodniczący – elekt ZZPKM w RP.

-318. Członków Zarządu Krajowego wybierają poszczególne Okręgi i są to
Przewodniczący Okręgów ZZPKM w RP.
19. Wybór Sekretarza oraz Członków Zarządu Krajowego zatwierdza Krajowy
Zjazd Delegatów w głosowaniu jawnym .
20. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 osób, wybranych spośród
delegatów na zasadach określonych w punktach 14 – 16 niniejszej
Ordynacji.
Wiceprzewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej i Sekretarza
wybierają członkowie Komisji spośród swojego składu.
Organizacje mające przedstawicielstwo w Zarządzie Krajowym ZZPKM w
RP nie mogą być reprezentowane w Głównej Komisji Rewizyjnej ZZPKM
w RP.

