Biuro Zarządu Głównego

Karpacz, dnia 13 grudnia 2016 r.

ul. Wiśniowa 50
tel. 640 80 23; 640 82 67 fax 849 82 30

02 - 520 Warszawa

Uchwała Nr 293 - VIII/2016
Zarządu Głównego NSZZ FiPW
z dnia 13 grudnia 2016 r.

W oparciu o art. 26 ust. 1 pkt 3 Statutu NSZZZ FiPW Zarząd Główny przyjął
ordynację wyborczą na XVI Zjazd Sprawozdawczy, określając w niej m.in. kryteria
ilościowe wyboru delegatów. Powyższa ordynacja stanowi załącznik do niniejszej
uchwały

Za Zarząd Główny NSZZ FiPW
(-) Czesław Tuła

Biuro Zarządu Głównego

Karpacz: 13 grudnia 2016 r.

ul. Wiśniowa 50
tel. 640 80 23; 640 82 67 fax 849 82 30

02 - 520 Warszawa

Ordynacja wyborcza
na XVII Zjazd Sprawozdawczo- Wyborczy
NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa
I. Część pierwsza - wybór delegatów na Zjazd.
1. Na podstawie art. 32 ust. 6 Statutu Związku do wyboru delegatów na Zjazd
uprawniona jest Okręgowa Konferencja Delegatów.
2. Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Związku ordynacja wyborcza na
Krajowy Zjazd Delegatów określona została przez Zarząd Główny wg niżej
przedstawionych zasad i kryteriów.
3. Ilość
delegatów,
którzy
reprezentują
poszczególne
organizacje
międzyzakładowe, uzależniona jest od przyjętego kryterium liczby ich członków
i wynosi:
● do
● do
● do
● do
● do
● do
● do
● do
● do
● do
● do
● do

250 członków
500 członków
600 członków
700 członków
800 członków
900 członków
1000 członków
1100 członków
1200 członków
1300 członków
1400 członków
1500 członków

-

1 delegat
do 2 delegatów
do 3 delegatów
do 4 delegatów
do 5 delegatów
do 6 delegatów
do 7 delegatów
do 8 delegatów
do 9 delegatów
do 10 delegatów
do 11 delegatów
do 12 delegatów

4. Mandat delegata otrzymują także członkowie Zarządu Głównego. Brak
udzielenia absolutorium dla Zarządu Głównego powoduje unieważnienie
mandatu Delegata dla członków tego organu Związku (na podstawie art. 25 ust.
1 pkt. 4 Statutu).

5. Zarządy Okręgowe w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2017 r.
przekażą do Biura Zarządu Głównego w Warszawie odpis uchwały
stwierdzający dokonanie wyboru zgodnie z ordynacją wyborczą, imienny wykaz
delegatów oraz imienną listę członków Związku w poszczególnych
organizacjach terenowych na dzień 15 kwietnia 2017 roku. Lista członków
związku opłacających składki związkowe za pośrednictwem jednostki
organizacyjnej SW musi być potwierdzona przez właściwe działy finansowe.
II. Część druga - organizacja wyborów na Zjeździe.
1. Zarząd Główny NSZZ FiPW wybiera kierownika Zjazdu, a także wyznacza
protokolantów. Główna Komisja Rewizyjna pełni obowiązki Komisji
Mandatowej .
2. Zarząd Główny rekomenduje poniższe zasady organizacji wyborów na
Zjeździe.
3. W głosowaniach jawnych, na nieograniczoną liczbę kandydatów, Zjazd
dokonuje wyboru zwykłą większością głosów:
- Prezydium Zjazdu, w tym przewodniczącego i 3 członków,
- Komisji Skrutacyjnej w ilości 5 osób, które dobrowolnie zrzekają się
biernego prawa wyborczego,
- Komisji Uchwał i Wniosków w ilości do 5 osób,
- innych komisji i zespołów według potrzeb.
4. Poszczególne komisje i zespoły wyznaczają spośród siebie przewodniczącego
oraz sekretarza.
5. Wyboru przewodniczącego Zarządu Głównego dokonuje się w osobnym
tajnym głosowaniu, przy obecności co najmniej 2/3 delegatów, bezwzględną
większością głosów.
- przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał więcej niż połowę
ważnie oddanych głosów,
- jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów
przeprowadza się ponowne głosowanie spośród dwóch kandydatów,
którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali dwie największe liczby głosów,
6. Uzupełnienie składu Zarządu Głównego do liczby 31 osób oraz wybór
5 członków Głównej Komisji Rewizyjnej, odbywa się w głosowaniu tajnym,
zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 delegatów.
- Główna Komisja Rewizyjna konstytuuje się na swoim pierwszym
posiedzeniu, w trakcie obrad Zjazdu.
7. Wyniki głosowania zapadają z uwzględnieniem poniższych zasad:
- przez zwykłą większość głosów rozumie się większość głosów oddanych
„za” niż” przeciw”,
- przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej niż połowę głosów
„za” biorących udział w głosowaniu,
- w głosowaniach jawnych głosy „wstrzymujące się” są głosami oddanymi
i ważnymi,
- w głosowaniach tajnych głosy „nieważne” są liczone do ogólnej liczby

osób biorących udział w głosowaniu.
- w przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równej ilości głosów na
jedno lub więcej miejsc mandatowych, zarządza się dodatkowe głosowania
z udziałem tych kandydatów, w celu wyłonienia jednego z nich.
8. Kandydaci do władz krajowych Związku muszą wyrazić zgodę na
kandydowanie i odpowiadać na pytania delegatów oraz mogą zaprezentować
swój program wyborczy.
- Prezydium Zjazdu może zarządzić publiczną debatę pomiędzy
poszczególnymi kandydatami.

