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ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
(Zakres przedmiotowy)
Zgodnie z postanowieniami Statutu Międzyzakładowego Związku Zawodowego
Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN SA Ordynacja
Wyborcza określa sposób i zasady wyborów wszystkich Władz Związku.
§2
(Władze Związku)
Władze Związku tworzą:
 Walne Zebranie Delegatów, w którego skład wchodzą: Delegaci Kół, Zarząd,
Prezydium i Komisja Rewizyjna Związku.
 Zarząd Związku, w którego skład wchodzą: Przewodniczący Kół i Prezydium
Związku.
 Prezydium Związku, w którego skład wchodzą: Przewodniczący i
Wiceprzewodniczący Związku w ilości uchwalonej przez WZD.
 Komisja Rewizyjna w składzie 5 osobowym.
§3
(Gremia dokonujące wyboru Władz Związku)
Wyboru poszczególnych Władz Związku dokonują:
 Przewodniczącego i Delegatów Koła – Członkowie Koła.
 Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Związku – Delegaci na WZD.
 Komisji Rewizyjnej – Delegaci na WZD.
§4
(Zasady głosowania)
Wybory Władz Związku następują w drodze głosowania bezpośredniego, w sposób
demokratyczny, tajny i dokonywany na poszczególnych kandydatów.
§5
(Akt wyborczy)
Akt wyborczy następuje poprzez zaznaczenie znakiem „X” w kwadratowym polu
obok nazwiska wybranego kandydata, wrzucenie głosu do urny i w przypadku
wyborów Przedstawicieli Kół potwierdzenie dokonania aktu wyborczego podpisem
na imiennej liście wyborczej z wpisaniem numeru komputerowego lub numeru
pracowniczej karty identyfikacyjnej. W przypadku wyborów dokonywanych w
trakcie WZD ostatnie ze wskazanych powyżej czynności są dokonywane przy
potwierdzaniu uczestnictwa w WZD.
§6
(Głos nieważny)
Głos ze skreśleniami nazwisk kandydatów, z większą liczbą zaznaczeń niż to
wynika z § 8, z osobą dopisaną spoza listy kandydatów lub będący w stanie
uniemożliwiającym identyfikację wskazania kandydata jest głosem nieważnym.
§7
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(Głos ważny)
Głos bez zaznaczeń jest głosem na nie wobec zgłoszonych kandydatów i jest
głosem ważnym.
§8
(Obsady ilościowe Władz Związku)
W poszczególnych wyborach Władz Związku obowiązuje następująca ilość
zaznaczanych kandydatów:
 Na Przewodniczącego Koła – 1 kandydata.
 Na Delegata Koła – do ilości mandatów wynikających z parytetu określonego w
Statucie Związku pomniejszonej o mandat Przewodniczącego Koła.
 Na Przewodniczącego Związku – 1 kandydata.
 Na Wiceprzewodniczącego Związku – 1 kandydata.
 Na Członka Komisji Rewizyjnej – do 5 kandydatów.
§9
(Władze Związku wybierane bezwzględną większością głosów)
W wyborach: Przewodniczącego Koła, Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczącego Związku wybranym zostaje kandydat, który otrzymał
bezwzględną większość głosów, czyli co najmniej 50%+1 głosów ważnych, przy
udziale co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.
W przypadku nieosiągnięcia przez żadnego z kandydatów wymaganej większości
należy przeprowadzić drugą turę wyborów pomiędzy dwoma kandydatami z
największą liczbą głosów. W drugiej turze nadal obowiązuje bezwzględna
większość głosów, przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§ 10
(Władze Związku wybierane większą ilością głosów)
W wyborach: Delegatów Kół i Członków Komisji Rewizyjnej Związku wybrani
zostają kandydaci z największą liczbą głosów w ilości wynikającej z § 8, przy
udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
W przypadku gdy kilku kandydatów otrzymało tą samą liczbę głosów i ich ilość
przekracza wskazaną w § 8, należy pomiędzy nimi przeprowadzić dodatkową turę
wyborów-baraż. W barażu wybranym zostaje kandydat z większą liczbą głosów,
przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§ 11
(Kadencja Władz Związku)
Kadencja wszystkich Władz Związku jest wspólna i trwa cztery lata.
Ilość kadencji nie jest ograniczona.
§ 12
(Prawo wyborcze)
1. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje każdemu Członkowi Związku z
zastrzeżeniem § 13.
2. Kandydatem na funkcje: Przewodniczącego i Delegata Koła może być każdy
Członek Koła.
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3. Kandydatem na funkcje: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Członka
Komisji Rewizyjnej Związku może być Członek Związku posiadający mandat
Delegata, biorący udział w Walnym Zebraniu Delegatów.
§ 13
(Zastrzeżenie prawa wyborczego)
Do Władz Związku nie mogą kandydować Pracownicy zajmujący stanowiska
kierownicze bezpośrednio podległe Zarządom Spółek objętych działalnością
Związku.
§ 14
(Zgłaszanie kandydatów do Władz Związku)
Prawo zgłaszania kandydatów do Władz Związku przysługuje każdemu Członkowi
Związku. Ilość kandydatów nie jest ograniczona. Wymagana jest zgoda kandydata.
§ 15
(Odpowiedzialność za wybory Władz Związku)
Za prawidłowe i zgodne z Ordynacją Wyborczą przeprowadzenie wyborów
każdorazowo odpowiedzialna jest właściwa Komisja Wyborczo-Skrutacyjna.
ROZDZIAŁ II
Wybory Przedstawicieli Koła Związku
§ 16
(Przedstawiciele Koła)
Zgodnie ze Statutem podstawową komórką organizacyjną Związku jest Koło.
Członkowie Koła wybierają Przewodniczącego Koła i Delegatów na WZD, udzielając
im mandatów w ilości wynikającej z parytetu określonego w Statucie.

§ 17
(Etapy wyborów Przedstawicieli Kół)
Wybory Przedstawicieli Koła przeprowadza się w trzech etapach:
1. Zebranie Wyborcze Członków Koła
2. Wybory Przewodniczącego Koła
3. Wybory Delegatów Koła na WZD
§ 18
(Zebranie Wyborcze)
1. Termin i miejsce Zebrania Wyborczego Koła ustala i ogłasza z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem Przewodniczący Koła w porozumieniu z Prezydium
Związku. W przypadku nowopowstałego Koła powyższy obowiązek spoczywa
na Prezydium Związku.
2. Komplet dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia i zaprotokółowania
zebrania oraz wsparcie merytoryczne jego przebiegu zapewnia Prezydium
Związku.
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3. Prawidłowo ogłoszone Zebranie Wyborcze jest prawomocne każdą ilością
obecnych na nim Członków Koła zapewniającą jego skuteczne
przeprowadzenie.
4. Zebranie Wyborcze ma na celu wyłonienie w głosowaniu jawnym 2-3
osobowej Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej, na której spocznie obowiązek
przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego i Delegatów Koła na WZD.
5. Członkowie Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej nie mogą się ubiegać o funkcje
Przewodniczącego i Delegata Koła.
6. Protokół z Zebrania Wyborczego sporządzają Przewodniczący i Sekretarz
zebrania.
7. Komisja Wyborczo-Skrutacyjna jest wybierana na okres równy kadencji Władz
Związku i w razie potrzeb do jej obowiązków należy przeprowadzenie
wyborów uzupełniających na Przewodniczącego i Delegatów Koła w sposób i
na zasadach określonych w niniejszej ordynacji.
8. W przypadku niewyłonienia Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej jej obowiązki
przejmuje Prezydium Związku.
§ 19
(Komisja Wyborczo-Skrutacyjna)
1. Komisja Wyborczo-Skrutacyjna wybiera ze swojego grona
Przewodniczącego.
2. Komisja Wyborczo-Skrutacyjna wyznacza i ogłasza terminy:

1.) naboru kandydatów na Przewodniczącego Koła (nie mniej niż 5 dni),
2.) wyborów Przewodniczącego Koła (nie mniej niż 3 dni),
3.) naboru kandydatów na Delegata na WZD (nie mniej niż 5 dni)
4.) wyborów Delegatów na WZD (nie mniej niż 3 dni).
3.

4.

5.

6.
7.
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Na nie mniej niż 5 dni przed każdymi wyborami Komisja WyborczoSkrutacyjna ogłasza listę kandydatów i liczbę mandatów Koła na WZD,
według parytetu określonego w Statucie Związku.
Na wniosek Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej listę Członków Koła i karty do
głosowania przygotowuje i przekazuje Przewodniczącemu Komisji
Prezydium Związku.
Dla przeprowadzenia aktu wyborczego Komisja Wyborczo-Skrutacyjna ustali
termin wyborów i zapewni dostęp do urny wyborczej (w miejscu pracy) w
sposób umożliwiający głosowanie każdemu Członkowi Koła niezależnie od
systemu czasu pracy.
Komisja Wyborczo-Skrutacyjna w pełnym składzie otwiera urnę wyborczą,
liczy głosy, sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów i ogłasza
wyniki.
Pełną dokumentację z przeprowadzonych wyborów (protokoły, listę
głosujących i karty do głosowania), Przewodniczący Komisji przekazuje
Prezydium Związku.

ROZDZIAŁ III
Postanowienia końcowe
§ 20
(Zastępca Przewodniczącego Koła)
Delegat Koła na WZD, który otrzymał największą liczbę głosów pełni funkcję
Zastępcy Przewodniczącego Koła. W przypadku, gdy więcej niż jeden Delegat
otrzymał największą liczbę głosów, Przewodniczący Koła wybiera spośród nich
zastępcę.
§ 21
(Protest wyborczy)
Po zakończeniu i ogłoszeniu wyników wyborów Władz Związku każdego szczebla
w terminie 14 dni można złożyć pisemny protest do Zarządu Związku.
Protest będzie rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu Zarządu, który oceni
jego zasadność i podejmie decyzję o ważności wyborów.

§ 22
(Wzrost liczebności Członków Koła)
Wzrost liczebności Członków Koła wyczerpujący wskazania parytetu określonego
w Statucie Związku do kolejnego mandatu delegata na WZD lub wypisanie się
delegata w trakcie kadencji powoduje powołanie do grona delegatów kandydata,
który w ostatnich wyborach dostał największą liczbę głosów z kandydatów, którzy
nie weszli w skład grona delegatów. Jeśli takie rozstrzygnięcie nie jest możliwe,
należy przeprowadzić wybory uzupełniające i wyłonić delegata, jednak nie później
niż na 1 miesiąc przed wyznaczoną datą WZD.
§ 23
(Spadek liczebności Członków Koła)
Spadek liczebności Członków Koła poniżej wskazań parytetu określonego w
Statucie Związku powoduje utratę mandatu Delegata Koła, który w wyborach
otrzymał
najmniejszą ilość głosów lub jako ostatni został wybrany na
Delegata. Jeżeli
powyższe wskazanie nie jest możliwe należy ponownie
przeprowadzić wybory, jednak nie później niż na 1 miesiąc przed wyznaczoną
datą WZD.
§ 24
(Zmiana miejsca pracy)
Zmiana miejsca pracy Przewodniczącego lub Delegata Koła, łącznie ze
skutkującą przejściem do innego Koła Związku powoduje utratę funkcji i mandatu
Delegata na WZD oraz konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
§ 25
(Odwołanie Członka Władz Związku)
Odwołanie Członka Władz Związku może nastąpić w okolicznościach i w sposób
opisany w Statucie Związku, na zasadach analogicznych jak jego wybór.
Umotywowany pisemny wniosek o odwołanie Członka Władz Związku złożony do
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Zarządu Związku przez nie mniej niż 1/3 uprawnionych do jego wyboru nakłada
obowiązek
przeprowadzenia
procedury
odwoławczej
do
zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów włącznie.
§ 26
(Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych i spornych)
W sprawach nieuregulowanych w Ordynacji lub spornych, decyzje podejmuje Zarząd
Związku w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
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