
ORDYNACJA WYBORCZA 

Uchwalona przez Zarząd Krajowy NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej  

w dniu 5 września 2008 

 

ROZDZIAŁ I 

Ogólne zasady wyborcze 

 

§.1 

Organy Statutowe NSZZ Listonoszy Poczty polskiej wszystkich szczebli są wybierane w 

wyborach tajnych, równych i bezpośrednich przy nieograniczonej liczbie kandydatów. 

§.2 

Kadencja wszystkich organów związku wynosi 4 lata z zastrzeŜeniem §.3. 

§.3 

Komisje Oddziałowe powołane w okresie trwania kadencji Zarządu Związku są odpowiednio 

skracane tj. do nowych wyborów Zarządu Związku zgodnie z §.32b pkt.8 Statutu NSZZ 

Listonoszy PP. 

§.4 

KaŜdemu Delegatowi na Zjazd Krajowy NSZZ Listonoszy PP przysługuje bierne i czynne 

prawo wyborcze. 

§.5 

Decyzje wyborcze o ile Statut NSZZ Listonoszy PP i mniejsza ordynacja wyborcza nie 

stanowią inaczej zapadaj ą zwykłą większością głosów, przy obecności powyŜej 50% 

uprawnionych delegatów na Zjeździe. 

§.6 

Wyboru dokonuje się spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Decyzje o zamknięciu 

listy kandydatów podejmuje Zjazd Krajowy w głosowaniu jawnym. 

§.7 

Wyboru członków organów statutowych NSZZ Listonoszy PP moŜna dokonać wyłącznie 

spośród delegatów biorących udział w Zjeździe. 



 

§.8 

Nie moŜna łączyć funkcji Zarządu Krajowego Związku lub Komisji Oddziałowej z członkiem 

Komisji Rewizyjnej. 

§.9 

Kandydat musi być obecny na sali obrad i wyrazić zgodę na kandydowanie.  

§.10 

Wybory przeprowadza Komisji Skrutacyjna powołana przez Zjazd po zamknięciu listy 

kandydatów. 

§.11 

Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie moŜe być Delegat kandydujący do władz statutowych 

NSZZ listonoszy PP. 

§.12. 

Komisja Skrutacyjna sporządza karty wyborcze wpisując na nie nazwiska kandydatów w 

porządku alfabetycznym, rozdaje karty delegatom zgodnie z listą obecności, zbiera i liczy 

oddane głosy oraz sporządza protokół (wzór protokołu w załączeniu). 

§.13 

Karta wyborcza ze skreśloną większą liczbą nazwisk niŜ określa Ordynacja Wyborcza przy 

wyborze na daną funkcję jest głosem niewaŜnym z wyjątkiem przepisu określonego w §.27 

§.14 

Głos jest niewaŜny jeŜeli: 

- oddany jest na innej karcie wyborczej niŜ sporządzonej przez Komisję Skrutacyjną 

- zawiera inną ilość nieokreślonych nazwisk niŜ określa Ordynacja Wyborcza 

- dopisano na karcie wyborczej inne nazwisko 

-  karta jest przekreślona, zniszczona lub podarta. 

§.15 

Zebranie Wyborcze prowadzi Przewodniczący zebrania wybrany przez Zjazd Krajowy w 

głosowaniu jawnym. 

 



§.16 

Przewodniczący zebrania wyborczego moŜe kandydować do Organów Statutowych NSZZ 

listonoszy PP. 

§.17 

Osoby które otrzymały kary w postaci nagany i jeszcze nie zostały zatarte nie mogą 

kandydować do władz związku. 

§.18 

Mandat delegata nie moŜe być przekazany innej osobie. 

 

ROZDZIAŁ II 

Zasady ustalania Delegatów. 

 

§.19 

Delegatem na Zjazd Krajowy obligatoryjnie stają się Przewodniczący Komisji Oddziałowych 

do 60 członków. 

§.20 

Za kaŜde następne 30 członków lub jej część przysługuje dodatkowo l delegat 

§.21 

Delegaci nie obligatoryjni są wybierani na ogólnych zebraniach (delegatów) podstawowej 

jednostki organizacyjnej NSZZ Listonoszy PP. 

§.22 

1. Dodatkowo delegatami obligatoryjnymi są: 

- członkowie Prezydium Zarządu Krajowego Związku i jego Przewodniczący  

- Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej 

2. W przypadku przejścia na emeryturę lub rentę Zarząd Krajowy Związku moŜe przyznać          

mandat delegata na Zjazd Krajowy osobie szczególnie zasłuŜonej dla związku po wyraŜeniu 

zgody przez  nominowaną osobę.  

 

 



ROZDZIAŁ III 

Zasady wyboru Przewodniczącego NSZZ Listonoszy PP. 

 

§.23 

Przewodniczącego NSZZ Listonoszy PP wybiera Zjazd Krajowy w głosowaniu tajnym. 

§.24 

Kandydatów na Przewodniczącego NSZZ Listonoszy PP zgłaszaj ą delegaci do 

Przewodniczącego zebrania wyborczego. 

§.25 

Lista Kandydatów zostaje odczytana przez przewodniczącego zebrania wyborczego a 

następnie zamknięta przez Zjazd w głosowaniu jawnym. 

§.26 

Wyboru Przewodniczącego NSZZ Listonoszy PP dokonuje się poprzez pozostawienie na 

karcie wyborczej jednego nazwiska kandydata. Pozostawienie dwóch lub więcej nie 

skreślonych nazwisk czyni dany głos niewaŜnym. 

§.27 

Gdy na funkcję Przewodniczącego NSZZ Listonoszy PP kandyduje tylko jeden delegat karta 

ze skreślonym nazwiskiem jest głosem waŜnym. 

§.28 

Przewodniczącym NSZZ Listonoszy PP zostaje kandydat który otrzymał więcej niŜ 50 % 

waŜnych głosów. 

§.29 

JeŜeli Ŝaden z kandydatów nie uzyska wymaganej ilości głosów lub liczba głosów będzie 

równa Komisja Skrutacyjna przeprowadza wybory uzupełniające, umieszczając na karcie 

wyborczej nazwiska dwóch kandydatów, którzy w I turze wyborów uzyskali największą ilość 

głosów. 

§.30 

JeŜeli w wyborach uzupełniających obaj kandydaci uzyskali po 50% waŜnych głosów 

Komisja Skrutacyjna przeprowadza ponowne głosowanie na te kandydatury. 

 



§.31 

JeŜeli na Przewodniczącego NSZZ Listonoszy PP kandydował jeden delegat który nie 

uzyskał określonej w §.27 ilości głosów waŜnych. Komisja Skrutacyjna przeprowadza nowe 

wybory sporządzając listę kandydatów bez nazwiska osoby dotychczas kandydującej. 

 

ROZDZIAŁ IV 

Zasady Wyboru Zarządu Związku 

 

§.32 

Liczbę członków Zarządu Związku przed wyborami ustala Zjazd Krajowy 

§.33 

Obligatoryjnie członkami Zarządu Związku są Przewodniczący Komisji Oddziałowych. 

§.34 

Pozostali członkowie zarządu związku do liczby członków ustalonej przez Zjazd Krajowy 

pochodzą z wyborów. 

§.35 

Zastępców Przewodniczącego NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej nowo wybrany Zarząd 

Związku ustala na swym pierwszym posiedzeniu (większością głosów) 

§.36 

Pozostałe procedury wyborów tak jak w rozdziale I. 

 

ROZDZIAŁ V 

Zasady wyboru do Komisji Rewizyjnej. 

 

§.37 

Ilość członków do Krajowej Komisji Rewizyjnej ustala Zjazd Krajowy. 

 

 



 

§.38 

Do Komisji Rewizyjnej mogą kandydować wszyscy Delegaci. 

Członkiem Krajowej Komisji Rewizyjnej moŜe zostać tylko jedna osoba z danej Komisji  

Oddziałowej z największą liczbą głosów z tej Komisji. 

§.39 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej jest wybierany w dniu wyborów przez członków tejŜe 

Komisji. 

 

ROZDZIAŁ VI 

Postanowienia Końcowe 

 

§.40 

Przepisy odnoszące się do wyborów Przewodniczącego, Zarządu Związku dotyczą równieŜ 

wyborów w jednostkach organizacyjnych NSZZ Listonoszy PP. 

§.41 

Niniejsza Ordynacja Wyborcza wchodzi w Ŝycie z dniem 5 września 2008r. 

 


