
O R D Y N A C J A    W Y B O R C Z A

Niezależnego Związku Zawodowego Kierowców

Stosownie  do  postanowień  Statutu  Niezależnego  Związku  Zawodowego

Kierowców uchwala się następującą ordynację wyborczą:

§ 1
Władze związkowe wszystkich szczebli pochodzą z wyborów.

§ 2
Kandydatem do  władz  wszystkich  szczebli  może  być każdy członek  związku

uprawniony  do  głosowania  na  zebraniu  lub  zjeździe  delegatów,   ilość

kandydatów jest nie ograniczona.

§ 3
Kandydaci nieobecni na zebraniu lub zjeździe delegatów mogą być wybrani do

władz związku, o ile wyrażą pisemną zgodę na kandydowanie.

§ 4
1. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdemu członkowi związku.

2. Członek związku nie może zgłaszać swojej kandydatury do władz związku.

3.  Jedna  osoba  może  zgłosić  1  kandydata  na  przewodniczącego  i  tylu

kandydatów do zarządu i  komisji  rewizyjnej  ilu  jest  w składzie  liczebnym

zarządu, i komisji rewizyjnej.

4. Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie do władz związku.

5. Liczba kandydatów do władz związku nie jest ograniczona.

§ 5
Liczebność  składu  osobowego  władz  związku  poszczególnych szczebli  ustala

właściwe zebranie lub zjazd delegatów.

                                                                                                          



§ 6
1. Głosowanie odbywa się na poszczególnych kandydatów.

2. Nie jest możliwe głosowanie na całą listę.

§ 7
Głosowanie w wyborach jest tajne.

§ 8
1. Wybory przeprowadza, liczy głosy i ogłasza wyniki Komisja Wyborcza.

2. Komisja Wyborcza w składzie co najmniej 3 osobowym wybierana jest w
głosowaniu  jawnym na zebraniu lub zjeździe delegatów.

3. Komisja Wyborcza wybiera ze swego grona przewodniczącego.

4.  W  razie  niemożności  udziału  w  zebraniu  wyborczym  ze  względu  na

wykonywaną  pracę,  wybory  przeprowadza  się  w  czasie  umożliwiającym

każdemu uprawnionemu wzięcie udziału w wyborach.

5.  Urna  wyborcza  musi  być  zabezpieczona  i  opieczętowana  pieczęcią

komisji wyborczej danego szczebla.                                                           
6. Członkowie komisji wyborczej nie mogą kandydować do władz związku.

§ 9
Kandydat  na  przewodniczącego,  po  wyrażeniu  zgody,  jest  równocześnie

kandydatem do zarządu związku danej struktury.

§ 10
1. W razie zmniejszenia się składu osobowego zarządu lub komisji rewizyjnej

poniżej 51% dokonuje się wyborów uzupełniających w terminach:

 do szczebla zakładowego i międzyzakładowego – 1 m-ca,

 szczebla wojewódzkiego –  2  m-cy

   i  szczebla krajowego –  3  m-cy.

2.  Osoby  wybrane  w trybie  ust.  1  pełnią  funkcję  jedynie  do  końca  kadencji

władz.



§ 11
1.  Przy ustalaniu  liczby  delegatów na  zjazdy organizacji  wszystkich  szczebli

bierze się pod uwagę liczebność danej struktury związkowej.
2.  Decyzje,  o  których  mowa  w  ust.  1  podejmuje  zarząd  danej  struktury

związkowej.


