ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW
KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W RP
90 – 406 ŁÓDŹ , ul. PIOTRKOWSKA 17

ORDYNACJA WYBORCZA NA ZJAZD OKRĘGU ZZPKM w RP
1.

W Zjeździe Okręgu Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji
Miejskiej w RP biorą udział delegaci wybrani przez poszczególne
Zakładowe lub Międzyzakładowe Organizacje Związkowe ZZPKM w RP
danego Okręgu.

2. W organizacjach związkowych wybiera się delegatów w ilościach
proporcjonalnych do ich wielkości:
do 100 członków – czynnych pracowników – 2 delegatów
od 101 do 300 członków – czynnych pracowników – 3 delegatów
od 301 do 600 członków – czynnych pracowników – 4 delegatów
powyżej 600 członków – czynnych pracowników – 5 delegatów
3. Wyboru delegatów dokonują statutowe organy
zakładowych/międzyzakładowych organizacji związkowych. Ilość
zgłoszonych kandydatów na delegatów jest nieograniczona.
Wybory są tajne. Delegatami na Zjazd Okręgu zostają ci członkowie,
którzy trzymają największą ilość głosów.
4. W przypadku otrzymania przez dwóch lub więcej kandydatów tej
samej ilości głosów, delegatów należy wyłonić w II turze wyborów.
W kolejnej turze wyborów nie biorą udziału ci kandydaci, którzy
uzyskali mniejszą ilość głosów.
5. Po dokonaniu wyboru delegatów, Zarządy Zakładowych lub
Międzyzakładowych Organizacji Związkowych przesyłają protokoły
z wyborów do Przewodniczącego Okręgu.
6. Na podstawie protokołów Przewodniczący Okręgu wydaje mandat
delegata uprawniający do wzięcia udziału w Zjeździe Okręgu.

-27. Zapisy wewnętrznych regulaminów, dotyczących wyborów delegatów
w Zakładowych/Międzyzakładowych Organizacjach Związkowych nie
mogą być sprzeczne z zapisami niniejszej ordynacji.
8. Mandat trwa przez okres kadencji.
9. W skład Zarządu Okręgu wchodzą: Przewodniczący,
Wiceprzewodniczący i Sekretarz.
10. Przewodniczącego Okręgu wybiera Zjazd Delegatów Okręgu spośród
delegatów.
11. Ilość kandydatów na funkcję Przewodniczącego Okręgu jest
nieograniczona.
12. Wybory są tajne.
13. Przewodniczącym Okręgu zostaje ten kandydat który otrzyma
największą ilość ważnych oddanych głosów, jednak nie mniej niż 50%
+ 1 głos.
14. W przypadku otrzymania przez dwóch lub więcej kandydatów
jednakowej ilości głosów, przeprowadza się kolejne głosowanie na
tych kandydatów.
Przewodniczącym zostaje ten kandydat, który otrzyma największą
ilość głosów.
15. Wiceprzewodniczącego Okręgu wybiera Zjazd Okręgu spośród
delegatów.
16. Ilość kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Okręgu jest
nieograniczona.
-317. Wybory są tajne.

18. Wiceprzewodniczącym Okręgu zostaje ten kandydat który otrzyma
największą ilość oddanych głosów, jednak nie mniej niż 50% + 1 głos.
19. W przypadku otrzymania przez dwóch lub więcej kandydatów
jednakowej ilości głosów, przeprowadza się kolejne głosowanie na
tych kandydatów.
Wiceprzewodniczącym zostaje ten kandydat, który otrzyma największą
ilość głosów.
20. Sekretarza Okręgu wskazuje Przewodniczący Okręgu .
21. Delegaci na Zjazd Okręgu stają się automatycznie członkami Rady
Okręgu .

