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Uchwa\aNr 167 -vtlzaug
Zarz4du Gl6wnego NSZZ FiPW
z dnia 21 stvcznia2009r.

W oparciu o art. 26 ust. 1 pkt 6 Statutu NSZZ FiPW Zarzqd Glowny przyif
ordynacjg wyborczq na XIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy,okreSlaj4cw nim
m.in. kryteria iloSciowewyboru delegat6w.
Powyzszaordynacjastanowi zalqczrrikdo niniejszej uchwaly.

ZaZarzqd Gl6wny NSZZ FiPW:

ffi

Biuro Zarz4du Glownego

Warszawa: 20 stycznia2009r.

02 - 520 Warszawa ul.Wisniowa50
tel. 64080 23; 64082 67 fax 84982 30

Ordynacja lyyborczn
na XIII Ziazd, Sprawozdawczo-Wyborcry
NSZZ Funkcjonariuszy i Pracownik6w Wigziennictwa

I. Czp56pierwsza

wyb6r delegat6w na Zjazd.

1. Na podstawie art. 32 ust. 6 Statutu Zwiryht do wyboru delegat6w na Zjazd
uprawnionaj est Okrggowa Konferencja Delegat6w.
2. Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 Statutu Zwiqzku ordynacja wyborcza na
Krajowy Zjazd Delegat6w okreSlona zostala przez Znzqd Glowny wg niZej
przedstawionych zasadi kyteri6w.
3. Ilo56
delegat6w, kt6rzy
reprezentuj4. poszczeg6lne orgarizacje
miEdzyzaldadow€, vzalentiona jest od przyjetego kryterium liczby ich
czlonk6w i wynosi:
o
o
o
.
o
o
o
.
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do
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delegatow
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4. Mandat delegata na Aazd prryrrany zostaje r6wniel czlonkom ustgpujqcych
wladz krajowy ch Zwiqzku, po uzyskaniu absolutorium dla Zarzedu Gt6wnego
(na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 4 Statutu).
5. Zarzqdy OkrEgowe w nieprzel<raczalnymterminie do 20 kwietnia 2009 r.
przekaLq do Biura Zarzqdu Gl6wnego w Warszawie odpis uchwaty
stwierdzajqcy dokonanie wyboru zgodnie z ordynacjq wyborczq imienny
wykaz delegat6w oraz imienn4 listg czlonk6w Zwiqzfat w poszczeg6lnych
or ganizacjach terenowych.
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rr. czpsd druga

organizacjawybor6w na zje?dzie.

1. Zatzqd Gl6wny NSZZ FiPW wybiera kierownika oraz 3 czlonk6w Biura
Ziazdu, n? k16rych ciqhqjednocze5nieobowiqzki Komisj i Mandatowej, a tak1e
wy znaazapr otokoIant6w.
2. Zarzqd Glowny rekomenduje ponizsze zasady organizacji wybor6w na
Zjehdzie.
3. w glosowaniach jawnych, na nieograniczonq liczbg kandydat6w, Zjazd
dokonuje wyboru zwyl<Lqwigks zoilciqglos6w:
Prezydium Zjazdu, w tym przewodniczqcegoi 3 czlonk6w,
- Komisji Skrutacyjnej w iloSci 5 os6b, kt6re dobrowolnie
nzekajq siQ
biernegoprawa wybo rczego,
- Komisji uchwal i wniosk6w w ilosci do 7 os6b,
- Komisji Statutowejw iloSci do 3 os6b,
- innych komisji i zespol6w wedlug potrzeb.
4. Poszczeg6lnekomisje i zespoly wyznaezajqspoSr6dsiebie przewodnicz4cego
oraz sekretarza.
5. Wyboru przewodniczqcego Zarzqdu Gl6wnego dokonuje siQ w osobnym
tajnym glosowaniu, przy obecnoscico najmniej 2/3 delegat6w, bemt zglqdnq
wigkszoSciqglos6w.
- przewodniczqaym zostaje kandydat, ktory otrzymal
wigcej niL polowg
waznie oddanychglos6w,
- jeZeli Zaden z kandydat6w nie uzyskal wymaganej
wigkszoSci glos6w
przeprowadza siQ ponowne glosowanie spo$r6d dw6ch kandydat6w,
kt6rry w poptzednim glosowaniu uzyskali dwie najwiEk szeliczby gios6w,
6. Uzupelnienie skladu Zarzqdu Gl6wnego do liczby 27 os6b oraz wyb6r
3 czlonk6w Gl6wnej Komisji Rewizyjnej, odbywa sig w glosowaniu tajnym,
zwyklq.wiEkszoSciqglos6w,
prU obecnoScico najmniej 2/i delegat6w.
- Gl6wna Komisja Rewizyjna konsQrtuuje siq
na swoim pierwszym
posiedzeniu,w trakcie obrad Zjazdu.
7. Wyniki glo sowania zapadqqz vw zglgdnieniem poni1szychzasad:
- ptzez mvyklq wigkszo5d glos6w rozumie sig
wigkszoSf glos6w oddanych
niz"
przeciw",
,rzd"
- ptzezberwzglgdnqwigkszoS6glos6w rozumie siE
wigcej ni1polowQglos6w
biorqcych
udzial w glosowaniu,
,,2d"
- wglosowaniachjawnych glosy
,,wstrzymujqcesig" sq glosami oddanymi
i waznymi,
- w glosowaniach tajnych glosy
,,niewaZne" s4 liczone do og6lnej liczby
os6b biorqcychudzial w glosowaniu.
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-

w ptzypadku uzyskania przez kilku kandydat6w r6wnej iloSci glos6w na
jedno lub wigcej miejsc mandatowych,zarzqdzasig dodatkoweglosowania
zudzialem tych kandydat6w,w celu wylonienia jednego z nich.

8. Kandydaci do wladz krajowych Zwiqzku muszq wyrazit, zgodg na
kandydowanie i odpowiadac na pytania delegat6w oraz mog4 zaprezentowa6
sw6j program wyborczy.
- Prezydium Zjazdu moze zarz4dzi6 publiczn4 debatg pomiEdzy
poszczeg6lnymi kandydatami.

Za Zarz4d Gl6wny NSZZ FiPW:

