
ORDYNACJA WYBORCZA 
 

MI ĘDZYZAKŁADOWEGO  ZWI ĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW 
GRUPY KAPITAŁOWEJ ENEA 

 

(Tekst jednolity Ordynacji wyborczej przyjęty Uchwałą Konferencji Delegatów 
MZZP GK ENEA w dniu 28 maja 2015 r. w Pobierowie) 

 
Na podstawie postanowień § 16 ust. 3 i § 29 ust. 3 Statutu MZZP GK ENEA, postanawia się 
co następuje: 

 

§ 1 
Ordynacja określa zasady wyboru wszystkich władz Związku i jego jednostek. 

 

§ 2 
Czynne prawo wyborcze oraz prawo zgłaszania kandydatów do władz w wyborach 
bezpośrednich posiada każdy członek Związku. 

 

§ 3 
Bierne prawo wyborcze w wyborach bezpośrednich posiada członek związku, który nie jest 
członkiem zarządu Grupy, spółek holdingu oraz dyrektorem lub zastępcą dyrektora oddziału, 
departamentu lub pionu, lub inną osobą reprezentująca pracodawcę, zgodnie 
z postanowieniem § 19 ust. 3 Statutu. 

 

§ 4 
Czynne i bierne prawo wyborcze oraz prawo zgłaszania kandydatów do władz w wyborach 
dokonywanych przez organy Związku posiadają członkowie tych organów. 

 

§ 5 
Warunkiem kandydowania jest zgoda zgłoszonego kandydata, wyrażona ustnie wobec 
organu, który dokonuje wyboru i zaprotokołowana lub wyrażona na piśmie. 

 

§ 6 
Wybory są równe i odbywają się w głosowaniach tajnych, poprzez głosowanie na 
poszczególnych kandydatów. 

 

§ 7 
Wybory dokonywane przez organy związku są ważne, jeżeli w posiedzeniu, na którym 
dokonano wyboru wzięło udział co najmniej 50% uprawnionych, z zastrzeżeniem 
postanowienia § 8. 

 

§ 8 
1. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, wyboru dokonuje się w drugim 

terminie, bez względu na ilość delegatów. 
2. Drugi termin wyborów wyznacza się pół godziny po pierwszym. 

 

§ 9 
Organy związku dokonują wyborów władz bezwzględną większością głosów a w drugim 
terminie, wyznaczonym zgodnie z postanowieniem § 8 – zwykłą większością głosów. 

 

§ 10 
1. Postanowienia §§ 7, 8 i 9 nie mają zastosowania do wyboru przez członków związku 

Przewodniczących Rejonowych Kół Związkowych oraz delegatów na poszczególne 
Zebrania Delegatów; w takim przypadku wybrane zostają osoby, które kolejno otrzymały 
największe ilości głosów. 



2. Wybory Przewodniczących Rejonowych Kół Związkowych i Delegatów przeprowadza się 
w odrębnych głosowaniach. 

 

§ 11 
1. Liczbę członków Zarządu Zakładowych Organizacji Związkowych tworzą wybrani 

Przewodniczący Rejonowych Kół Związkowych. 
2. W odniesieniu do ust. 1 w uzasadnionych przypadkach ilość członków Zarządu może ulec 

zwiększeniu do 30% (taką decyzję może podjęć Zebranie Delegatów). Wyliczoną ilość 
zaokrągla się do pełnej jedności. 

3. Przewodniczącego Zarządu ZOZ wybiera w głosowaniu tajnym Zebranie Delegatów 
z pośród delegatów. 

4. Wybór Przewodniczącego ZOZ zwiększa liczbę członków Zarządu wynikającą z ustępu 1. 
5. Liczbę członków wchodzących w skład Komisji Rewizyjnej poszczególnych ZOZ oraz 

MZZP GK ENEA ustala się w ilości od 3 do 5 osób, wybieranych z pośród Delegatów na 
Zebraniach Delegatów lub Konferencjach Delegatów. 

 

§ 12 
Wybory delegatów na Zebranie Delegatów Zakładowych Organizacji Związkowych 
organizują Zarządy Zakładowych Organizacji Związkowych w uzgodnieniu z Zarządem 
Związku. 

 

§ 13 
Wszystkie wybory przeprowadzają powołane w tym celu Komisje Skrutacyjne, składające się 
od 3 do 7 członków. 

 

§ 14 
Właściwą Komisję Skrutacyjną powołuje organ, który dokonuje wyboru lub organizuje 
wybory spośród członków Związku lub Delegatów, którzy nie zamierzają kandydować 
w danych wyborach. 

 

§ 15 
Członkowie Komisji Skrutacyjnej dokonują spośród siebie wyboru Przewodniczącego. 

 

§ 16 
Komisja Skrutacyjna sporządza ze swych czynności protokół podpisany przez wszystkich 
członków Komisji. 

 

§ 17 
Każdy członek Związku lub Delegat biorący udział w danym głosowaniu może oddać swój 
głos na liczbę kandydatów mniejszą lub równą liczbie członków organu, który jest wybierany, 
w przeciwnym wypadku głos jest nieważny. 

 

§ 18 
Niniejsza Ordynacja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia Uchwałą Zarządu Związku, która 
została potwierdzona Uchwałą Konferencji Delegatów Związku. 
 


