
ORDYNACJA WYBORCZA 
 

Wybory uzupełniające delegata na Zjazd Krajowy Polskich w Rzeczypospolitej 
Polskiej w dniach 16 - 17 czerwca 2014r. 

 
§ 1 
Wybory delegata na Zjazd Krajowy Związku są równe, tajne, powszechne, bezpośrednie 
i większościowe. 
§ 2 
Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiadają delegaci na Zjazd Regionu 
Górnośląskiego wybrani i zgłoszeni przez zakładowe organizacje związkowe. 
§ 3 
Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na: 

o delegata na Zjazd Krajowy – posiada każdy delegat na zjazd Regionu 

Górnośląskiego, 
Prawa kandydowania nie posiadają członkowie Komisji Skrutacyjnej. 
§ 4 
Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie trzyosobowym ( przewodniczący i 
dwóch członków) wybierana w dniu Zjazdu Regionu Górnośląskiego spośród delegatów 
na Zjazd zwykłą większością głosów. 
Do jej obowiązków należy: 
1. Przyjęcie zgłoszeń od kandydatów. 
2. Ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad wyborów. 
3. Przygotowanie kart do głosowania. 
4. Przeprowadzenie wyborów 
5. Obliczenie głosów. 
6. Sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników. 
§ 5 
Wybory dokonują się w następujący sposób: 
1. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów są umieszczone w kolejności 
alfabetycznej. 
2. Głosowanie dokonuje się poprzez postawienie krzyżyka w kratce obok nazwiska 
jednego kandydata (głos ważny). 
3. Nie postawienie krzyżyka obok nazwiska żadnego kandydata uznawane jest za 
głos ważny (wstrzymujący się od głosu). 
4. Postawienie krzyżyka obok więcej niż jednego kandydata i każde inne niż 
wymieniona punkcie 1 i 2 oznaczenie karty do głosowania uznawane jest za głos 
nieważny. 
5. Wybory wygrywa osoba która otrzymała bezwzględną większość ważnie 
oddanych głosów. (Gdy mamy do czynienia z nieparzystą liczbą głosów zasada 
bezwzględnej większości głosów zostaje zachowana gdy liczba głosów „za” jest 
większa niż połowa ważnie oddanych głosów i zarazem tej połowie najbliższa. 
Regułę 50% + 1 głos należy stosować w przypadku, gdy oddano parzystą liczbę 



ważnie oddanych głosów.) 
6. Jeśli w pierwszej turze głosowania żaden z kandydatów nie otrzymał 
bezwzględnej większości głosów (patrz punkt 5) przeprowadzona zostanie druga 
tura wyborów. 
7. Do drugiej tury przechodzi dwóch kandydatów,  którzy uzyskali w pierwszej turze 
największą ilość głosów. 
8. Wybory w drugiej turze rozstrzygane są zwykłą większością głosów. 
9. W przypadku gdy to nie rozstrzygnęło wyborów ogłaszana jest przerwa w 
wyborach w czasie której Rada Regionu Górnośląskiego oraz Komisja 
Skrutacyjna ustalą sposób rozstrzygnięcia wyborów. 
§ 8 
Mandat Delegata na Zjazd Krajowy Związku wygasa z upływem końca kadencji obecnej 
Rady Regionu Górnośląskiego. 


