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 Art. 1 
Postanowienia ogólne 

 
§1. 

1. Ilekroć w Regulaminie mowa o Statucie Związku należy przez to rozumieć Statut Ogólnopolskiego 
Związku Zawodowego Pracowników Transportu. 

2. Ilekroć niniejszym Regulaminie używa się słowa Regulamin wyborczy rozumie się przez to Regulamin 
wyborczy określający szczegółowe zasady wyborów do organów związku. 

3. Postanowienia Regulaminu wyborczego dotyczące Zakładowego Zjazdu Delegatów i Zakładowych 
Organizacji Związkowych stosuje się również do Międzyzakładowego Zjazdu Delegatów i 
Międzyzakładowych Organizacji Związkowych. 

 
§2. 

Regulamin wyborczy zawiera: 
1. porządek przeprowadzania wyborów do Komisji Oddziałowych; 
2. porządek przeprowadzania wyborów do Zakładowych Organizacji Związkowych; 
3. porządek przeprowadzania wyborów do Rady Krajowej; 
4. porządek przeprowadzania wyborów po upływie kadencji organu dowolnego szczebla; 
5. porządek przeprowadzania wyborów wynikających z dostosowania struktur Związku do zmian 

jednostek organizacyjnych pracodawcy w procesie restrukturyzacji, w przypadku zmian 
poszczególnych organów powyżej 50% składu. 

 
 

§3. 
1. Organy Związku wszystkich szczebli pochodzą z wyborów. 
2. Delegaci na zjazd każdego szczebla organizacyjnego związku posiadają czynne prawo wyborcze. 
3. Członkowie organów związku wybierani są na: 

1) krajowym zjeździe delegatów – członkowie rady krajowej i krajowej komisji rewizyjnej; 
2) zakładowym zjeździe delegatów – członkowie rad zakładowych i zakładowych komisji rewizyjnych; 
3)  zebraniu członków – członkowie Komisji Oddziałowych.  

4. We wszystkich organach związku obowiązuje okres 5-letniej /pięcioletniej/ kadencji.  
5. Liczba kadencji jest nieograniczona. 
6. Listy mandatowe na Zjazd danego szczebla organizacyjnego przygotowywane są: 

1) na Krajowy Zjazd Delegatów – przez Radę Krajową; 
2) na Zakładowy Zjazd Delegatów – przez Zakładową Organizację Związkową; 
3) na zebranie członków Komisji Oddziałowej listy mandatowej się nie sporządza /zastępuje ją lista 

obecności wg. listy członków/ - mogą brać w nim udział wszyscy członkowie danej Komisji 
Oddziałowej. 

7. Wybory przeprowadza komisja wyborcza w składzie, co najmniej trzech osób /posiadających mandat 
Delegata/ wybranych przez Zjazd danego szczebla organizacyjnego, a pracą komisji kieruje 
przewodniczący wybrany przez osoby wchodzące w skład w/w komisji. 

8. Komisja wyborcza posiada kompetencje: 
1) komisji mandatowej, 
2) komisji skrutacyjnej. 

9. Do zadań komisji wyborczej należy: 
1) sprawdzenie pod względem faktycznym listy mandatowej, 
2) wydanie mandatów delegatom posiadającym czynne prawo wyborcze, 
3) sporządzenie odpowiedniego protokołu z przeprowadzonych czynności, wymienionych w ust. 9 
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pkt. 1 i 2 /protokół Komisji mandatowej/, 
4) ogłoszenie ważności Zjazdu na podstawie listy obecności delegatów, 
5) przyjmowanie imiennych zgłoszeń kandydatów,  
6) alfabetyczne sporządzenie listy kandydatów, oddzielne dla każdego głosowania, 
7) zabezpieczenie urny wyborczej w trakcie wyborów oraz w przerwach, 
8) przeliczenie oddanych głosów oraz ogłoszenie wyników wyborów, 
9) Sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów. 

 
Art. 2 

Organy statutowe Związku 
 

§4. 
Statutowe organy związku wymienione w art. 11 Statutu Związku dzielą się na: 
1. Organy stanowiące, do których należą: 

1) Krajowy Zjazd Delegatów, 
2) Zakładowy Zjazd Delegatów, 
3) Zebranie członków Komisji Oddziałowej. 

2. Organy wykonawcze, do których należą: 
1) Rada Krajowa, 
2) Zakładowa Organizacja Związkowa, 
3) Komisja Oddziałowa. 

3. Organy dyscyplinarne do których zalicza się Sąd Koleżeński. 
4. Organy kontrolne, do których należą: 

1) Krajowa Komisja Rewizyjna (KKR), 
2) Zakładowa Komisja Rewizyjna (ZKR). 

 
§5. 

1. Krajowy Zjazd Delegatów (KZD) jest najwyższym organem stanowiącym Związku uprawnionym m.in. 
do zmian Statutu Związku i uchwalania strategii oraz programu działania dla całego Związku. 

2. KZD przeprowadza wybory: 
1) Przewodniczącego Rady Krajowej, 
2) Wiceprzewodniczących Rady Krajowej, ilość wiceprzewodniczących Rady Krajowej w zależności od 

potrzeb, ustala Krajowy Zjazd Delegatów, 
3) Przewodniczących Branż, 
4) Sekretarza Rady Krajowej, 
5) Skarbnika Rady Krajowej, 
6) Wiceprzewodniczących Branż, 
7) Członków Rady Krajowej, ilość członków Rady Krajowej w zależności od potrzeb, ustala Krajowy 

Zjazd Delegatów, 
8) Członków Branż. 
9) Krajowej Komisji Rewizyjnej – składającej się z 3 do 5 osób w zależności od potrzeb. 
10) Wiceprzewodniczących Rady Krajowej, Przewodniczących Branż, Skarbnika, Sekretarza, 

Wiceprzewodniczących Branż, Członków Branż i Członków Rady Krajowej Krajowy Zjazd Delegatów, 
wybiera na wniosek nowo wybranego Przewodniczącego Rady Krajowej. 

3. Osoby wymienione w pkt. 2 ppkt.1- 5 tworzą Prezydium Rady Krajowej. 
 

§6. 
1. Delegatami na KZD są: 
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1) Członkowie Rady Krajowej, 
2) Przewodniczący Zakładowych Organizacji Związkowych z urzędu, 
3) Delegaci z wyboru wg. klucza – jeden delegat na każde rozpoczęte 30-tu członków zakładowej 

struktury organizacyjnej związku, 
4) Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej. 

2. Okres kadencji Delegata na KZD wynosi 1 rok. 
3. Wyboru Delegatów na KZD dokonuje się na Zakładowym Zjeździe Delegatów. 
 

§7. 
1. Zakładowy Zjazd Delegatów (ZZD) jest najwyższym organem stanowiącym zakładowej struktury 

organizacyjnej Związku. ZZD jest uprawniony m.in. do: uchwalania programu i strategii działania dla 
całej Zakładowej Organizacji Związkowej. 

2. ZZD przeprowadza wybory: 
1) Przewodniczącego Zakładowej Organizacji Związkowej, 
2) Wiceprzewodniczących Zakładowej Organizacji Związkowej, ilość wiceprzewodniczących 

Zakładowej Organizacji Związkowej w zależności od potrzeb, ustala Zakładowy Zjazd Delegatów, 
3) Sekretarza Zakładowej Organizacji Związkowej, 
4) Skarbnika Zakładowej Organizacji Związkowej, 
5) Członków Zakładowej Organizacji Związkowej, ilość członków Zakładowej Organizacji Związkowej 

w zależności od potrzeb, ustala Zakładowy Zjazd Delegatów, 
6) Zakładowej Komisji Rewizyjnej. 
7) Wiceprzewodniczących Zakładowej Organizacji Związkowej, Skarbnika, Sekretarza i Członków 

Zakładowej Organizacji Związkowej Zakładowy Zjazd Delegatów, wybiera na wniosek nowo 
wybranego Przewodniczącego Zakładowej Organizacji Związkowej. 

3. Członkowie Zakładowej Organizacji Związkowej wymienieni w pkt. 2 pkt. 1-5 tworzą Zarząd Zakładowej 
Organizacji Związkowej. Członkowie Zakładowej Organizacji Związkowej wymienieni w pkt. 2 pkt. 1-4 
tworzą Prezydium Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej. W skład Prezydium Zakładowej 
Organizacji Związkowej wchodzą też Przewodniczący Komisji Oddziałowych, którzy pełnią funkcję 
wiceprzewodniczącego Zakładowej Organizacji Związkowej z urzędu i wchodzą w skład Prezydium 
Zakładowej Organizacji Związkowej. 

 
§8. 

1. Delegatami na ZZD są: 
1) Członkowie Zakładowej Organizacji Związkowej, 
2) Przewodniczący Komisji Oddziałowych z urzędu, 
3) Delegaci z wyboru wg. klucza – jeden delegat na każde rozpoczęte 10-ciu członków Komisji 

Oddziałowej, 
4) Członkowie Zakładowej Komisji Rewizyjnej. 

2. Okres kadencji Delegata na ZZD wynosi 1 rok. 
3. Wyboru Delegatów na ZZD dokonują Komisje Oddziałowe. 

 
§9. 

1. Zakładowe zebranie członków Komisji Oddziałowych jest organem wykonawczym w podstawowej 
komórce organizacyjnej Związku. 

2. Zakładowe zebranie członków Komisji Oddziałowej przeprowadza wybory: 
1) Przewodniczącego Komisji Oddziałowej, 
2) Wiceprzewodniczących Komisji Oddziałowych, ilość wiceprzewodniczących Komisji Oddziałowej w 

zależności od potrzeb, ustala Zakładowy Zjazd Delegatów, 
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3) Członków Komisji Oddziałowych, ilość członków Komisji Oddziałowej w zależności od potrzeb, 
ustala Zakładowy Zjazd Delegatów.  

Osoby wymienione w § 9 ust 2. pkt. 1)-3) tworzą Zarząd Komisji Oddziałowej. 
3. Zakładowe zebranie członków Komisji Oddziałowej tworzą wszyscy członkowie Komisji oddziałowych 

w niej zrzeszeni. 
 

Art. 3 
Zasady przeprowadzania wyborów oraz porządek posiedzeń wyborczych 

 
§10. 

Obowiązek przeprowadzenie wyborów oraz ustalenia terminów spoczywa na ustępującym organie 
wykonawczym z uwzględnieniem następujących zasad: 
1. Wybory Rady Krajowej odbywają się na KZD, 
2. Wybory Zakładowej Organizacji Związkowej odbywają się na ZZD, 
3. Wybory Komisji Oddziałowych odbywają się na zebraniach członków Komisji Oddziałowych, 
4. Wybory Komisji Oddziałowych ustala się na okres trzech kolejnych dni, 
5. Uprawomocnienie wyborów następuje: po upływie 21 dni od ich zakończenia z uwzględnieniem 

następujących zasad:  
1) decyzję w o uprawomocnieniu wyborów Komisji Oddziałowej wydaje Rada Krajowa po upływie 21 

dni od ich zakończenia; 
2) decyzję w o uprawomocnieniu wyborów Zakładowej Organizacji Związkowej wydaje Rada Krajowa 

po upływie 21 dni od ich zakończenia; 
3) decyzję w o uprawomocnieniu wyborów Zakładowej Komisji Rewizyjnej wydaje Rada Krajowa po 

upływie 21 dni od ich zakończenia; 
4) decyzję w o uprawomocnieniu wyborów Rady Krajowej wydaje Krajowa Komisja Rewizyjna po 

upływie 21 dni od ich zakończenia; 
5) decyzję w o uprawomocnieniu wyborów Krajowej Komisji Rewizyjnej wydaje Rada Krajowa po 

upływie 21 dni od ich zakończenia. 
 

§11. 
1. Organy stanowiące w celu organizowania wyborów powołują komisję wyborczą, która składa się z: 

1) Komisji mandatowej, 
2) Komisji skrutacyjnej. 

2. Członkowie komisji mandatowej mogą być członkami komisji skrutacyjnej. 
 

§12. 
1. Do zadań komisji mandatowej należy: 

1) sprawdzenie pod względem faktycznym listy mandatowej, 
2) wydanie mandatów delegatom posiadającym czynne prawo wyborcze, 
3) sporządzenie odpowiedniego protokołu z przeprowadzonych czynności, 
4) ogłoszenie ważności zjazdu na podstawie listy wydanych mandatów, gdy jest obecnych co najmniej 

50% + 1 uprawnionych do głosowania. 
5) Przekazanie za protokołem prowadzonej ewidencji komisji skrutacyjnej, po ustaniu tych czynności. 

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 
1) stwierdzenie w oparciu o protokół komisji mandatowej czy w Zjeździe uczestniczy wymagana dla 

ważności Zjazdu liczba uprawnionych do głosowania, 
2) przygotowanie kart do głosowania, 
3) wydawanie kart do głosowania i rejestrowanie tego faktu, 
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4) nadzór nad I i II turą wyborów, 
5) przyjmowanie pisemnych, imiennych zgłoszeń kandydatów, które winno zawierać: 

a/ imię i nazwisko kandydata 
b/ oświadczenie zainteresowanego o wyrażeniu zgody na kandydowanie,  

6) alfabetyczne sporządzenie listy kandydatów, oddzielne dla każdego głosowania, 
7) zebranie głosów do urn wyborczych, 
8) zabezpieczenie urny wyborczej w trakcie wyborów oraz w przerwach,  
9) przeliczenie oddanych głosów oraz ogłoszenie wyników wyborów, 
10) sporządzenie protokółu z głosowania, 
11) zabezpieczenie kart do głosowania, 
12) inne czynności związane z wyborami. 

3. Do protokołu, o którym mowa w art. 3 §12. ust. 2 pkt. 10 Regulaminu wyborczego komisja skrutacyjna 
dołącza: 
1) listę kandydatów z I tury wyborów, a także w razie konieczności przeprowadzenia – 

z II tury wyborów, 
2) karty do głosowania wykorzystane, a także niewykorzystane, 
3) listę obecności oraz inne dokumenty dotyczące przeprowadzonych wyborów. 

4. Sporządzony protokół, o którym mowa w art. 3 §12. ust. 2 pkt. 10 Regulaminu wyborczego komisja 
skrutacyjna przekazuje: 
1) z wyborów Komisji Oddziałowych – Zakładowej Organizacji Związkowej jeden egzemplarz. Kopię 

protokołu Zakładowa Organizacja Związkowa przekazuje w terminie do 14 dni Radzie Krajowej, 
2) z wyborów Zakładowej Organizacji Związkowej i Zakładowej Komisji Rewizyjnej jeden egzemplarz 

przekazuje ww. organom. Kopię protokołów Zakładowa Organizacja Związkowa przekazuje w 
terminie do 14 dni Radzie Krajowej, 

3) z wyborów Rady Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej – protokoły przekazuje nowo wybranemu 
przewodniczącemu Rady Krajowej, który kopię protokołów przesyła w terminie 14 dni po 
zakończeniu wyborów do każdej Zakładowej Organizacji Związkowej. 

 
§13. 

1. Posiedzenie wyborcze otwiera przewodniczący organu wykonawczego wymienionego lub wyznaczony 
przez niego członek organu wykonawczego. Otwierający proponuje porządek posiedzenia. 

2. Porządek posiedzenia podlega zatwierdzeniu przez uprawnionych do głosowania. Głosowanie jest 
jawne, decyzja zapada zwykłą większością głosów. 

3. KZD, ZZD lub zakładowe zebranie członków Komisji Oddziałowych wybiera: 
1) przewodniczącego zebrania,  
2) protokolantów 
3) członków komisji mandatowej i skrutacyjnej. 

4. Kandydatury na członków komisji mandatowej i skrutacyjnej, przewodniczącego zebrania i 
protokolantów zgłaszają osoby uprawnione do głosowania. 

 
§14. 

Przewodniczący zebrania ma prawo udzielać i odbierać głos, czuwa nad przebiegiem posiedzenia i jego 
zgodnością z postanowieniami Statutu Związku i Regulaminu wyborczego. 

 
§15. 

Protokolanci sporządzają protokół z przebiegu posiedzenia. Protokół podpisują protokolanci 
i przewodniczący zebrania. 
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§16. 
Liczbę członków komisji mandatowej i skrutacyjnej ustala zjazd. Komisja liczy minimum trzech członków. 

 
§17. 

Kandydować do organów wykonawczych nie mogą członkowie komisji skrutacyjnej, chyba że z chwilą 
zgłoszenia ich kandydatur zrezygnują z członkostwa w komisji. W takim przypadku zjazd dokonuje 
ponownego wyboru na zwolnione miejsce w komisji skrutacyjnej. 

 
§18. 

1. Kandydatem ubiegającym się o wybór od organów Związku może być każdy członek Związku 
uprawniony do głosowania na zebraniu dokonującym wyboru. 

2. Kandydowanie na określoną funkcję związkową nie może pozbawiać kandydującego możliwości 
kandydowania na inna funkcję związkową. 

3. Kandydaci mają prawo do prezentacji swojej działalności związkowej i społecznej oraz do 
odpowiadania na pytania uczestników posiedzenia. 

4. Po ewentualnym dokonaniu prezentacji kandydatów przewodniczący zebrania zarządza głosowanie. 
5. Głosowanie przeprowadza się na specjalnie przygotowanych kartach do głosowania. 
6. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący komisji skrutacyjnej: 

1) przedstawia zebranym przedmiot, tryb i technikę głosowania, 
2) ustala, czy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie i czy nie wniesiono zastrzeżeń w stosunku 

do umieszczonych na liście kandydatów, a w przypadku wniesienia udokumentowanych zastrzeżeń 
przedstawia je zebranym. 

7. Komisja skrutacyjna, osobom uprawnionym do głosowania wydaje za potwierdzeniem na liście 
obecności karty właściwe dla przeprowadzanego głosowania. 

8. Po wydaniu kart do głosowania przewodniczący komisji skrutacyjnej zarządza składanie kart do 
głosowania do urny wyborczej. 

9. Każde głosowanie podczas Krajowego Zjazdu Delegatów, Zakładowego Zjazdu Delegatów i Zebraniu 
Członków Komisji Oddziałowych, w tym głosowanie w wyborach, może odbywać się osobiście lub przez 
pełnomocnika lub korespondencyjnie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

10. Pełnomocnikiem Delegata na KZD lub ZZD może być tylko i wyłącznie inny delegat, który: 
1) posiada czynne prawo wyborcze, 
2) posiada pełnomocnictwo wydane przez nieobecnego Delegata, potwierdzone za zgodność przez 

przewodniczącego, Rady Krajowej (w przypadku Delegata na KZD) lub Zakładowej Organizacji 
Związkowej (w przypadku Delegata na ZZD), 

3) nie jest kandydatem w wyborach na funkcje, w organie Związku, którego dotyczy głosowanie. 
11. Pełnomocnikiem członka Komisji Oddziałowej może być inny członek Zakładowej Organizacji 

Związkowej. Pełnomocnictwo za zgodność potwierdza przewodniczący Zakładowej Organizacji 
Związkowej.  

12. Pełnomocnictwo należy przekazać przewodniczącemu Zjazdu, który dołącza je do protokółu ze Zjazdu 
Delegatów, a w przypadku Komisji Oddziałowych przewodniczącemu komisji skrutacyjnej, który 
dołącza je do protokółu z wyborów. 

13. Zasady głosowania korespondencyjnego określają odpowiednio Rada Krajowa i Zakładowa Organizacja 
Związkowa nie później niż 14 dni przed wyborami. 

14. Poprzez komunikację elektroniczną rozumie się: 
1) e-mail, 
2) wypełnienie odpowiedniego arkusza po zalogowaniu się na wskazaną stronę internetową, 
3) wiadomość sms, wymaga uwierzytelnienie telefonicznego, 
4) rozmowę telefoniczną, w tym przypadku nieobecny Delegat nawiązuje kontakt telefoniczny z 
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jednym z członków komisji skrutacyjnej, który po dokonaniu uwierzytelnienia oddaje głos w 
imieniu nieobecnego delegata. Rozmowa odbywa się w obecności innych członków Komisji 
Skrutacyjnej w trybie głośnomówiącym. 

 
§19. 

Głosem nieważnym jest głos: 
1. nie pozwalający w sposób jednoznaczny odczytać woli wyborcy np. skreślenia, niewyraźne pismo, 

porwana kartka, 
2. oddany na większą liczbę kandydatów niż liczba miejsc mandatowych, 
3. oddany na karcie nie przeznaczonej dla danego głosowania. 

 
§20. 

Komisja skrutacyjna uznaje głosowanie za nieważne, jeżeli zostało przeprowadzone z naruszeniem Statutu 
Związku lub Regulaminu wyborczego, a w szczególności, gdy: 
1. liczba głosów ważnych jest mniejsza niż głosów nieważnych;  
2. liczba oddanych głosów jest większa niż liczba uprawnionych do głosowania lub liczba 

wydanych kart do głosowania;  
3. ze względów technicznych nie można ustalić wyników głosowania; 
4. złamano zasadę tajności głosowania;  
5. liczba wyjętych z urny kart do głosowania jest mniejsza niż połowa liczby członków lub 

delegatów uprawnionych do głosowania, 
 

§21. 
Kartę do głosowania wypełnioną nieprawidłowo można, przed wrzuceniem do urny oraz przed 
ogłoszeniem zakończenia głosowania przez przewodniczącego zebrania, wymienić na czystą w komisji 
skrutacyjnej Komisja skrutacyjna odnotowuje fakt wymiany karty w protokole. 

 
§22. 

1. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy: 
1) uzyskali co najmniej ponad połowę (50%+1) oddanych głosów ważnych, 
2) uzyskali kolejno największą liczbę głosów ważnych i znaleźli się na miejscach mandatowych. 

2. Jeżeli na ostatnim miejscu mandatowym znajduje się więcej osób z równą liczbą głosów, a liczba tych 
osób jest większa niż wolnych miejsc mandatowych, wówczas przeprowadza się głosowanie, w którym 
uczestniczą tylko ci kandydaci, którzy uzyskali równą liczbę głosów. Kolejność na liście ustala się w 
głosowaniu zwykłą większością głosów. Głosuje się na tylu kandydatów, ile jest wolnych miejsc 
mandatowych. 

 
§23. 

Liczbę tur głosowań ustala zjazd. 
 

§24. 
1. Jeżeli w głosowaniu nie zostały obsadzone wszystkie miejsca mandatowe, przewodniczący zebrania 

zarządza kolejno następne tury głosowań. W następnych turach głosowań biorą udział kandydaci, 
którzy spełniają łącznie następujące warunki: 
1) brali udział w poprzedniej turze i nie zostali wybrani,  
2) uzyskali kolejno największą liczbę głosów, 
przy czym do każdej następnej tury przechodzą kandydaci w maksymalnej liczbie nieprzekraczającej 
dwukrotności nieobsadzonych miejsc mandatowych. Jeżeli na ostatnim miejscu w ten sposób 
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wyznaczonym znajduje się więcej kandydatów z równą liczbą głosów, wówczas wszyscy oni 
przechodzą do następnej tury głosowań. 

2. Jeśli w wyniku stosowania tej procedury okazało by się, że w następnej turze głosowań 
mają uczestniczyć ci sami kandydaci co poprzednio, wówczas do następnej tury nie przechodzi 
kandydat z najmniejszą liczbą głosów. Jeżeli nie można ustalić ostatniego ze względu na równą liczbę 
głosów, wówczas należy wziąć pod uwagę kolejno liczby głosów uzyskiwanych przez tych kandydatów 
w poprzednich głosowaniach (w kolejności od ostatniego do pierwszego głosowania). Jeśliby i to 
kryterium nie dawało rozstrzygnięcia, wówczas wszyscy oni nie przechodzą do następnej tury 
głosowań. 

 
§25. 

Jeżeli w głosowaniu brało udział nie więcej kandydatów niż liczba nie obsadzonych miejsc mandatowych, 
a w wyniku głosowania żaden z kandydatów nie został wybrany, przewodniczący zebrania przerywa 
wybory (bez względu na liczbę przeprowadzonych tur głosowania) i zarządza otwarcie nowej listy 
kandydatów. 

 
§26. 

Po ogłoszeniu ostatecznych wyników głosowania przewodniczący zamyka posiedzenie, o ile porządek 
posiedzenia nie zawiera innych punktów. 

 
§27. 

Odwołania lub zastrzeżenia do przeprowadzonych wyborów składa się do instytucji wyższej w terminie do 
7 dni od daty zakończenia wyborów. Powyższa regulacja nie dotyczy wyborów do Rady Krajowej, gdzie 
delegaci, z uwagi na fakt, że Krajowy Zjazd Delegatów jest organem najwyższym Związku, odwołania 
można składać po ogłoszeniu wyników wyborów, przed zakończeniem KZD. 

 
Art. 4 

Wybory organów wykonawczych i kontrolnych 
 

§28. 
Przy wyborze przewodniczących organów wykonawczych stosuje się odpowiednio reguły określone w 
poprzednich paragrafach. Jeżeli jednak po wyczerpaniu ustalonej liczby tur głosowań, zjazd nie dokonał 
wyboru przewodniczącego organu wykonawczego odpowiedniego szczebla, otwiera się nową listę 
kandydatów. 

 
§29. 

1. Nową listę, o której mowa w § 28 Regulaminu wyborczego, otwiera się na trwającym posiedzeniu lub, 
jeżeli zjazd tak postanowi, na nowym posiedzeniu, które musi odbyć się nie później niż dwa tygodnie 
od zamknięcia posiedzenia, na którym nie dokonano wyboru.  

2. Po otwarciu nowej listy przeprowadza się wybór przewodniczącego organu wykonawczego zgodnie z 
postanowieniami poprzednich paragrafów. 

 
§30. 

1. Skład i liczbę miejsc mandatowych dla poszczególnych szczebli organów wykonawczych 
i kontrolnych określa art. 2 § 5, 7 i 9 Regulaminu wyborczego. 

2. Jeżeli po wyczerpaniu ustalonej liczby tur nie zostaną obsadzone wszystkie miejsca mandatowe, a 
wybranych zostało ponad połowę członków organów wykonawczych lub kontrolnych odpowiedniego 
szczebla, to pozostałe mandaty zostają nie obsadzone. Uzupełnienie składu organów wykonawczych 
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lub kontrolnych odpowiedniego szczebla wymaga otwarcia nowej listy kandydatów i przeprowadzenia 
wyborów uzupełniających, co może nastąpić podczas trwającego posiedzenia lub na kolejnym 
posiedzeniu zjazdu. 

 
§31. 

1. Skład organu kontrolnego odpowiedniego szczebla ustala KZD lub ZZD z zastrzeżeniem, że nie może 
on być mniejszy niż trzech członków.  

2. Członek organu kontrolnego odpowiedniego szczebla nie może być członkiem władzy wykonawczej 
tego szczebla.  

3. Przewodniczącego organu kontrolnego odpowiedniego szczebla wybierają jego członkowie spośród 
siebie.  

4. Odwołanie członka organu kontrolnego odpowiedniego szczebla następuje na tych samych zasadach 
jak wybór. 

 
§32. 

W przypadku utraty ważności mandatu w organie wykonawczym lub kontrolnym w trakcie kadencji, skład 
organu wykonawczego lub kontrolnego odpowiedniego szczebla uzupełnia się w drodze wyborów 
uzupełniających na zasadach określonych w Regulaminie wyborczym, z zastrzeżeniem § 33. 
 

§33. 
1. W razie niepełnego składu statutowych organów Związku, każdego szczebla, wymienionych w art. 11 

ust. 1 pkt. 2), 3), 5), 7), 8), 9) i 11) Statutu, w czasie trwania kadencji, uzupełnienia ich składu może 
nastąpić w drodze ich kooptacji. 

2. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu statutowego, którego skład jest niepełny. 
3. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu statutowego. 
4. W przypadku Rady Krajowej, Prezydium Rady Krajowej i krajowej Komisji Rewizyjnej kooptacji doko-

nuje się spośród Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów. 
5. W przypadku Zakładowej Organizacji Związkowej, Prezydium Zakładowej Organizacji Związkowej i Za-

kładowej Komisji Rewizyjnej kooptacji dokonuje się spośród Delegatów na Zakładowy Zjazd Delega-
tów. 

6. W przypadku Komisji Oddziałowej kooptacji dokonuje się spośród członków zrzeszonych w danej ko-
misji oddziałowej. 

7. W przypadku gdy w trakcie trwania kadencji danego organu statutowego Związku osoba funkcyjna 
przejdzie na emeryturę lub rentę przestaje pełnić funkcję w danym organie statutowym Związku. W 
takim przypadku dokonuje się uzupełnienia składu organu statutowego Związku w drodze kooptacji, z 
zastrzeżeniem ust. 8. 

8. Nie dokonuje się kooptacji na stanowisko przewodniczącego danego organu statutowego Związku. W 
przypadku gdy w trakcie trwania kadencji danego organu statutowego Związku przewodniczący tego 
organu przejdzie na emeryturę lub rentę lub z innych przyczyn przestaje pełnić funkcję przewodniczą-
cego w organie statutowym Związku. W takim przypadku ww. organie statutowym Związku przepro-
wadza się ponowne wybory danego organu statutowego Związku. 

 
§34. 

1. Obowiązek wyborów uzupełniających organów wykonawczych lub kontrolnych istnieje wówczas, jeżeli 
liczba członków danej władzy wykonawczej spadnie poniżej połowy ustalonej liczby a władzy 
kontrolnej poniżej 3 osób. 

2. Obowiązek wyborów uzupełniających istnieje także w przypadku wygaśnięcia mandatu 
przewodniczącego organu wykonawczego.  
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3. Wybory uzupełniające, o których mowa w ust. 1 i 2, przeprowadza się najpóźniej w terminie jednego 
miesiąca od powstania takiej sytuacji. 

 
Art. 5 

Wybory poza zebraniem członków (z Urną) 
 

§35. 
1. Rada Krajowa na wniosek Zakładowej Organizacji Związkowej w szczególnych przypadkach, np. gdy 

specyfika zakładu pracy uniemożliwia zwołanie zebrania członków Komisji Oddziałowej, może wydać 
zgodę na przeprowadzenie wyborów poza posiedzeniem zebrania członków Komisji Oddziałowej na 
wymienione w art. 2 § 9. ust. 2 Regulaminu wyborczego funkcje związkowe, na zasadach określonych 
w niniejszym artykule Regulaminu wyborczego. 

2. Decyzję o zgodzie na przeprowadzenie wyborów w Komisjach Oddziałowych, w tym delegatów na 
Zakładowy Zjazd Delegatów z zastosowaniem postanowień niniejszego artykułu Regulaminu 
wyborczego, wydaje Zakładowa Organizacja Związkowa w formie pisemnej po uzyskaniu zgody Rady 
Krajowej. 

3. Wybory poza posiedzeniem zebrania członków Komisji Oddziałowej przeprowadzone bez zgody 
Zakładowej Organizacji Związkowej uzyskanej w trybie art. 35 ust. 1 są nieważne. 

 
§36. 

Wybory przewodniczącego Komisji Oddziałowej, pozostałych członków Komisji Oddziałowej lub 
delegatów na ZZD, po spełnieniu warunku § 35 Regulaminu wyborczego, dokonuje się poza posiedzeniem 
zebrania członków Komisji Oddziałowej. 

 
§37. 

W celu przeprowadzenia wyborów powołuje się komisję wyborczą liczącą nie mniej niż trzech członków. 
Decyzję w tej sprawie, określając zarazem liczebność komisji wyborczej, podejmuje Zarząd Komisji 
Oddziałowej kończący kadencję. 

 
§38. 

Zadaniem komisji wyborczej jest: 
1. Poinformowanie członków związku o przeprowadzanych wyborach, zasadach wyborczych oraz 

kalendarium wyborczym w taki sposób, by informacja dotarła do wszystkich członków związku 
zrzeszonych w danej Komisji Oddziałowej (np. na tablicach informacyjnych we wszystkich jednostkach 
organizacyjnych zakładu lub zakładów pracy zatrudniających członków danej Komisji Oddziałowej).  

2. Zbieranie pisemnych wniosków typujących kandydatów na funkcję przewodniczącego 
Komisji Oddziałowej, pozostałych członków Komisji Oddziałowej oraz delegatów na ZZD przez okres 
nie krótszy jednak niż 7 dni, licząc od chwili poinformowania członków związku o wyborach.  

3. Sporządzenie list kandydatów na poszczególne funkcje związkowe, wywieszenie tych list 
na tablicach informacyjnych co najmniej na trzy dni przed terminem wyborów. W razie 
zastrzeżeń członków związku do kandydata lub kandydatów, komisja wyborcza niezwłocznie informuje 
o tych zastrzeżeniach pozostałych członków związku.  

4. Sporządzenie kart do głosowania zawierających wszystkie nazwiska kandydatów na poszczególne 
funkcje związkowe. Kolejność umieszczenia nazwisk kandydatów na kartkach do głosowania jest 
alfabetyczna.  

5. Przygotowanie urn(-y) wyborczych(-ej), które(-ą) należy komisyjnie zaplombować.  
6. Sporządzenie listy uprawnionych do głosowania (wszystkich członków Komisji Oddziałowej) i 

wyznaczenie godzin i miejsc(-a) wystawienia urn(-y) we wcześniej uzgodnionym terminie wyborów.  
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7. powołanie komisji skrutacyjnej w liczbie nie mniejszej niż trzech członków. W skład komisji skrutacyjnej 
mogą wchodzić członkowie komisji wyborczej.  

8. Przeprowadzenie wyborów. Przy wystawionej urnie musi być przez cały czas, co najmniej 
dwóch członków komisji wyborczej. 

 
§39. 

Kandydatów zgłasza się za pomocą wniosku pisemnego, zawierającego zgodę kandydata na 
kandydowanie na określoną funkcję związkową. Liczba kandydatów jest nieograniczona. 

 
§40. 

Kandydatem do organu wykonawczego Komisji Oddziałowej może być każdy członek Komisji Oddziałowej. 
 

§41. 
Jeżeli w trakcie przyjmowania wniosków okaże się, że członek komisji skrutacyjnej wyraził zgodę na 
kandydowanie do organu wykonawczego Komisji Oddziałowej, musi on zrezygnować z prac w komisji, a 
na jego miejsce należy wybrać innego członka komisji. 

 
§42. 

1. Głosowania są tajne.  
2. Każdy z głosujących potwierdza własnoręcznym podpisem fakt otrzymania kartki do głosowania.  
3. Wymiana źle wypełnionej kartki do głosowania może nastąpić na zasadzie określonej 

w §21 Regulaminu wyborczego. 
 

§43. 
Wybory są ważne, jeżeli uczestniczyło w nich, co najmniej 50%+1 członków Komisji Oddziałowej z 
uwzględnieniem postanowień § 20 Regulaminu wyborczego. 

 
§44. 

Nie wolno głosować na większą liczbę kandydatów niż liczba miejsc przewidzianych do obsadzenia w 
wyborach. Głosowanie na większą liczbę kandydatów powoduje nieważność głosu. Nazwiska osób nie 
umieszczone na listach kandydatów nie mogą być wpisane na karty wyborcze. Wpisanie takiego nazwiska 
powoduje unieważnienie głosu. 

 
§45. 

Po zakończeniu wyborów komisja wyborcza sporządza protokół sumujący liczby członków Związku, którzy 
wzięli udział w wyborach. Protokół sporządza się na podstawie podpisów umieszczonych na liście 
uprawnionych do głosowania to jest wszystkich członków Komisji Oddziałowej. 

 
§46. 

Komisja wyborcza bezpośrednio po zakończeniu głosowania przekazuje komisji skrutacyjnej urnę z 
głosami. 

 
§47. 

Komisja skrutacyjna oblicza wyniki głosowania i sporządza protokół z listą kandydatów 
w kolejności według liczby oddanych głosów ważnych zaczynając od kandydata, który tych głosów 
otrzymał najwięcej. 
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§48. 
1. Wybrani do organu wykonawczego Komisji Oddziałowej zostają ci kandydaci, którzy: 

1) zdobyli ponad połowę ważnych głosów (50%+1), 
2) znajdują się na liście, sporządzonej po wyborach, na miejscu nie dalszym niż liczba miejsc 

przeznaczonych do obsadzenia funkcji związkowych (miejsca mandatowe), o które kandydat się 
ubiegał.  

2. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w § 22 ust. 2 postępowanie jest analogiczne. 
 

§49. 
1. Drugą turę wyborów zarządza się, jeżeli: 

1) żaden z kandydatów na funkcję przewodniczącego Komisji Oddziałowej nie uzyskał ponad połowy 
oddanych głosów ważnych (50%+1),  

2) w pierwszej turze wyborów nie obsadzono wszystkich funkcji, ponieważ nie wszyscy 
kandydaci, którzy znaleźli się na miejscach mandatowych, zdobyli odpowiednią liczbę ważnych 
głosów (50%+1). 

2. Jeżeli zaistnieje sytuacja opisana wyżej, w drugiej turze wyborów biorą udział kandydaci 
z największą liczbą głosów otrzymanych w poprzedniej turze wyborów, w maksymalnej 
liczbie nie większej niż dwukrotność nie obsadzonych miejsc mandatowych.  

3. W sytuacjach wątpliwych ze względu na równą liczbę głosów stosuje się analogicznie 
§24 Regulaminu wyborczego. 

 
§50. 

1. Prowadząc wybory poza zebraniem można je przeprowadzić metodą umożliwiającą przeprowadzenie 
odpowiednich głosowań na jednej kartce. Warunkiem takiego głosowania jest oświadczenie 
kandydatów na poszczególne funkcje, że w przypadku nieuzyskania mandatu na funkcję, o którą się 
ubiegają, nie zamierzają kandydować na inne funkcje we władzach tej organizacji. 

2. Jeśli wybory prowadzone tą metodą nie dadzą rozstrzygnięcia, należy przeprowadzić następną turę 
głosowania. 

 
§51. 

1. Po zakończeniu wyborów komisja skrutacyjna sporządza protokół z wynikami wyborów.  
2. Komisja wyborcza zabezpiecza protokoły: komisji wyborczej, komisji skrutacyjnej, listę 

uprawnionych do głosowania wraz z podpisami i kartki wyborcze oraz kopię ogłoszeń 
wyborczych z tablic informacyjnych.  

 
§52. 

Komisja wyborcza informuje członków Komisji Oddziałowej o wynikach wyborów oraz przekazuje kopie 
protokołów Zakładowej Organizacji Związkowej i Radzie Krajowej.  

 
Art. 6 

Postanowienia końcowe 
 

§53. 
1. Komisje Oddziałowe z uwagi na ograniczoną osobowość prawną i finansową nie posiadają własnych 

Komisji Rewizyjnych.  
2. Siedzibą Zakładowej Organizacji Związkowej jest siedziba zakładu lub jeżeli nie ma innej możliwości, 

wyznaczone miejsce. Decyzje w tej sprawie podejmuje Zakładowy Zjazd Delegatów.  
3. W celu dostosowania struktur organizacyjnych do struktur zakładu w przypadku zmiany składu 
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Zarządu lub ilości członków danej struktury organizacyjnej związku powyżej 50% przeprowadza się 
ponowne wybory do organu wykonawczego i kontrolnego w danej komórce organizacyjnej związku. 
W przypadku mniejszej niż 50% zmiany liczby członków związku lub zarządu dokonuje się wyborów 
uzupełniających.  

4. Wybory, o których mowa w § 53 ust. 3 Regulaminu wyborczego przeprowadza się na zasadach 
określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu wyborczego.  

5. Komisje Oddziałowe, w których nie dokonano zmian wynikających z ww. postanowień, wyborów nie 
przeprowadzają.  

6. Przewodniczący Komisji Oddziałowej zostaje z urzędu wiceprzewodniczącym Zakładowej Organizacji 
Związkowej.  

7. Kadencja we wszystkich strukturach organizacyjnych Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 
Pracowników Transportu trwa 5 /pięć/ lat.  

8. Interpretacja zapisów niniejszego Regulaminu Wyborczego należy do Rady Krajowej po zasięgnięciu 
opinii odpowiedniej komisji. 

 
§54. 

Zasady przetwarzania danych osobowych, członków Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników 
Transportu, o których mowa w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem da-
nych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 
95/46/WE, zwanego dalej RODO, a także ustawy, z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) zostały określone w art. 31 Statutu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 
Pracowników Transportu.  

 
§55. 

1. Treść Regulaminu wyborczego określającego szczegółowe zasady wyborów do organów 
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu uchwalono w Warszawie, dnia 10 
maja 2022 r.  

2. Regulamin wyborczy określający szczegółowe zasady wyborów do organów związku wchodzi w życie z 
dniem zarejestrowania przez właściwy sąd Statutu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 
Pracowników Transportu z mocą obowiązywania od dnia uchwalenia. 

 
 


