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ORDYNACJA WYBORCZA 

FEDERACJIZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 

METALOWCÓW I HUTNIKÓW WPOLSCE
 

KADENCJA 2022 – 2026 

 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§1. 

1. Niniejsza Ordynacja określa szczegółowe zasady i tryb wyborów, o których mowa w § 17 ust. 1 

oraz § 19 ust. 11 Statutu Federacji, odwołania przed upływem kadencji oraz wyborów 

uzupełniających. 

2. Wybory, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się na Zebraniach Wyborczych w 

poszczególnych Okręgach oraz na Zjeździe Krajowym. 

 

§2. 

Wybory przeprowadza się w głosowaniu tajnym, chyba że Statut Federacji albo niniejsza Ordynacja 

stanowią inaczej. 

 

§3. 

1. Wybory na Zebraniach Wyborczych w Okręgach oraz na Zjeździe Krajowym przeprowadzają 

Komisje wybrane spośród delegatów: 

1) Komisja Wyborcza – przyjmuje zgłoszenia (rekomendacje) kandydatów do poszczególnych 

funkcji i do poszczególnych organów Federacji, przygotowuje karty do głosowania i rozdaje 

je delegatom. Ze swoich czynności sporządza protokół. 

2) Komisja Skrutacyjna – przygotowuje urnę wyborczą, zbiera do urny wyborczej od 

delegatów karty do głosowania, sprawdza ważność kart do głosowania, oblicza głosy 

oddane na poszczególnych kandydatów, ogłasza wyniki wyborów. Ze swoich czynności 

sporządza protokół.  

2. Komisje, o których mowa w ust. 1, powinny liczyć co najmniej 3 osoby. Komisje wybierają 

spośród swojego składu przewodniczącego Komisji. 

3. Po przegłosowanej większością głosów decyzji na zebraniach wyborczych w Okręgach dopuszcza 

się powołanie jednej komisji, która w kolejności pełnić będzie funkcje komisji wyborczej i 

skrutacyjnej. 

4. Wyboru Komisji dokonuje się w głosowaniu jawnym. 

 

§4. 

1. Kandydować na funkcję oraz do organów Federacji mogą:  

1) w przypadku wyborów przeprowadzanych na Zebraniu Wyborczym w Okręgu delegaci na 

Zebranie Wyborcze w danym Okręgu, 

2) w przypadku wyborów przeprowadzanych na Zjeździe Krajowym delegaci na Zjazd 

Krajowy.  

2. Przewodniczący Federacji poprzedniej kadencji zostaje delegatem na Zjazd Krajowy obecnej 

kadencji.  

3. Kandydat ubiegający się o funkcję lub członkostwo w organie Federacji nie może być członkiem 

Komisji Skrutacyjnej. 

 

§5. 

1. Prawo zgłaszania kandydatów na funkcję oraz do organów Federacji posiada odpowiednio każdy 

delegat na Zebranie Wyborcze w danym Okręgu oraz delegat na Zjazd Krajowy. 

2. Nie ogranicza się liczby zgłaszanych kandydatów, z zastrzeżeniem, iż w przypadku zgłoszenia 

kandydatów, co najmniej w liczbie odpowiadającej ilości miejsc do obsadzenia, odpowiednio 

Zebranie Wyborcze w Okręgu albo Zjazd Krajowy, w głosowaniu jawnym, może zamknąć listę.  
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3. Zgłoszony kandydat w formie ustnej lub pisemnej, musi wyrazić zgodę na kandydowanie na daną 

funkcję lub do danego organu Federacji. 

 

§6. 

1. Nazwiska zgłoszonych na funkcję lub do organu Federacji kandydatów umieszcza się na kartach 

do głosowania w kolejności alfabetycznej. 

2. Karty do głosowania dla swej ważności muszą być oznaczone okrągłą pieczęcią Federacji, z 

wyjątkiem określonym w §14 ust. 3 pkt 3. 

 

§7. 

Wyboru dokonuje się w taki sposób, iż na kartach do głosowania stawia się krzyżyk w okienku przy 

nazwisku kandydata. Ilość krzyżyków przy nazwiskach kandydatów maksymalnie musi odpowiadać 

ilości kandydatów, jaka jest ilość miejsc do obsadzenia na daną funkcję lub w organie Federacji, a 

następnie kartę do głosowania wrzuca się do urny wyborczej opieczętowanej okrągłą pieczęcią 

Federacji. 
 

§8. 

Głos jest nieważny, gdy:
 

1) został oddany na karcie do głosowania innej niż sporządzona przez Komisje Wyborczą albo nie 

opatrzonej okrągłą pieczęcią Federacji, 

2) na karcie do głosowania dokonano skreśleń, postawiono krzyżyki obok okienka, umieszczono inne 

znaki, 

3) na karcie do głosowania w okienku przy nazwiskach kandydatów zostało postawionych więcej 

krzyżyków niż ustalonych miejsc mandatowych,  

4) na karcie do głosowania dopisano nazwiska osób nie zgłoszonych jako kandydaci albo znajdują 

się na niej jakiekolwiek inne dopiski, 

5) inne pieczątki niż wzór karty wyborczej przyjętej przez Komisję Wyborczą, 

6) karta do głosowania jest uszkodzona w sposób uniemożliwiający jej identyfikację. 

 

 

§9. 

1. Wybrani na funkcję oraz do organów Federacji zostają kandydaci, którzy uzyskali minimum 

50%+1 ważnie oddanych głosów, a w głosowaniu wzięło udział, co najmniej 50%+1 

uprawnionych delegatów. 

2. W przypadku, gdy wymaganą w ust. 1, ilość głosów otrzymało więcej kandydatów niż miejsc do 

obsadzenia na daną funkcję lub do danego organu Federacji, wybranymi zostają kandydaci w 

ilości miejsc do obsadzenia na daną funkcję lub do danego organu Federacji, którzy otrzymali 

kolejno największą ilość głosów. 

3. W przypadku, gdy żaden z kandydatów na daną funkcję lub do danego organu Federacji nie 

otrzymał ilości głosów wymaganej w ust. 1, lub otrzymało taką ilość głosów mniej kandydatów 

niż miejsc do obsadzenia na daną funkcję lub do danego organu Federacji, przeprowadza się 

ponowne wybory obejmujące miejsca nieobsadzone. W tych wyborach, uczestniczą kandydaci w 

liczbie o jeden większej niż liczba nieobsadzonych miejsc, którzy w pierwszym głosowaniu 

uzyskali największą ilość głosów, a wybranymi zostają kandydaci w ilości miejsc nieobsadzonych, 

którzy uzyskali kolejno największą ilość głosów.  

4.    W przypadku, gdy kandydaci otrzymali równą ilość głosów zgodną z ust. 1-3,a nie jest możliwe 

obsadzenie tymi kandydatami wolnych miejsc do obsadzenia na daną funkcję lub do danego 

organu Federacji, przeprowadza się ponowne wybory obejmujące tylko tych kandydatów z równą 

ilością głosów, przy czym wybranymi zostają kandydaci w ilości miejsc pozostałych do 

obsadzenia, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów. 

5.     Kandydat na funkcję lub do organu Federacji może przed przystąpieniem do ponownych wyborów, 

o których mowa w ust. 3 i 4, cofnąć swoją zgodę na kandydowanie. W takim przypadku można 

zrezygnować z przeprowadzenia ponownych wyborów. 
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§10. 

Wszystkie karty do głosowania wraz z protokółami: Komisji Wyborczej, Komisji Skrutacyjnej, 

Zebrania Wyborczego w Okręgu oraz Zjazdu Krajowego przechowywane są w siedzibie Federacji 

Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce. 

 

 

ROZDZIAŁ II 

WYBORY NA ZEBRANIACH WYBORCZYCH W OKRĘGACH 

      FEDERACJI 

       ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH METALOWCÓW I HUTNIKÓW  

W POLSCE 

 

§11. 

 

1. W Zebraniu Wyborczym w Okręgu uczestniczą delegaci wybrani przez zakładowe oraz 

międzyzakładowe organizacje związkowe danego Okręgu, z zastrzeżeniem ust.4. 

2. Zakładowe oraz międzyzakładowe organizacje związkowe danego Okręgu dokonują wyboru 

delegatów, o których mowa w ust. 1, w liczbie: 

1) 1 mandat w organizacjach liczących do 100 członków czynnych zawodowo, 

2) kolejny mandat na każdą wielokrotność 100 członków czynnych zawodowo, 

3) kolejny mandat w przypadku, gdy liczba członków czynnych zawodowo nie jest 

wielokrotnością liczby 100, ale przekracza połowę tej liczby. 

3. Dla organizacji związkowych należących do Federacji Związków Zawodowych Metalowcy i 

Hutników  liczbę czynnych zawodowo członków zakładowej organizacji związkowej ustala się 

według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. na podstawie opłaconej przez tę organizację składki 

członkowskiej w okresie od 01 lipca 2018r. do 30 czerwca 2022r. 

4. Zakładowe oraz międzyzakładowe organizacje związkowe danego Okręgu dokonują wyboru 

delegatów, o których mowa w ust. 1, w terminie określonym odrębną uchwałą Rady Federacji, 

przy czym prawa wyboru delegatów, o których mowa w ust. 1, nie posiadają zakładowe 

organizacje związkowe, które są w tym okresie zawieszone w prawach członkowskich. 

 

§12. 
 

Na Zebraniu Wyborczym w Okręgu dokonuje się wyboru: 

1) delegatów na Zjazd Krajowy, 

2) członków Rady Federacji, 

3) Rad Okręgu oraz przewodniczącego Rady Okręgu. 

 

§13. 
 

1. Na Zebraniu Wyborczym w danym Okręgu dokonuje się wyboru delegatów na Zjazd Krajowy w 

liczbie 1 delegat na każde rozpoczynające się 200 /dwieście/czynnych zawodowo członków 

zakładowych oraz międzyzakładowych organizacji związkowych zrzeszonych w danym Okręgu. 

2. Na Zebraniu Wyborczym w danym Okręgu dokonuje się wyboru członków Rady Federacji w 

liczbie 1 członek Rady Federacji na każdy rozpoczynający się 1000 /tysiąc/ członków 

zakładowych oraz międzyzakładowych organizacji związkowych zrzeszonych w danym Okręgu, z 

zastrzeżeniem, iż tak ustalona liczba członków Rady Federacji z danego Okręgu nie obejmuje 

osób, o których mowa § 15 ust. 2. 

3. Liczbę członków organizacji związkowych zrzeszonych w danym Okręgu, o których mowa w ust. 

1 i 2, stanowi suma czynnych zawodowo członków poszczególnych zakładowych oraz 

międzyzakładowych organizacji związkowych ustalana według stanu na dzień 30 czerwca 2022r. 

na podstawie opłaconej przez te organizacje związkowe składki członkowskiej na rzecz Federacji 

zgodnie z § 11 ust.3. 

. 
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§14. 

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu delegata na Zjazd Krajowy z przyczyn, o których mowa w  

§ 18 ust. 10 Statutu Federacji, w Okręgu, w którym był wybrany taki delegat, przeprowadza się 

wybory uzupełniające delegata na Zjazd Krajowy. 

2. Wybory uzupełniające członka Rady Federacji przeprowadza się w danym Okręgu w przypadku: 

1) wyboru członka Rady Federacji z danego Okręgu na funkcję przewodniczącego lub 

wiceprzewodniczącego Federacji lub na funkcję przewodniczącego lub członka Komisji 

Rewizyjnej, 

2) odwołania członka Rady Federacji przez macierzystą Radę Okręgu w trybie określonym § 

19 ust. 6-9 Statutu Federacji, 

3. Wybory uzupełniające, o których mowa w ust. 1 i 2, przeprowadza Rada Okręgu, stosując 

odpowiednio zasady określone niniejszą Ordynacją, z zastrzeżeniem, iż: 

1) do przeprowadzenia wyborów uzupełniających Rada Okręgu powołuje z zachowaniem 

zasad określonych w § 3 ust.2 i 3 Komisję, która wykonuje jednocześnie zadania określone 

w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2,  

2) w przypadku wyborów uzupełniających, o których mowa w ust. 1 i 2 przeprowadzanych 

przez Radę Okręgu § 4 ust. 3, nie ma zastosowania, 

3) karty do głosowania opatrzone są pieczęcią Rady Okręgu, w którym przeprowadzane są 

wybory uzupełniające. 

 

§15. 

1. Na Zebraniu Wyborczym w danym Okręgu dokonuje się wyboru przewodniczącego Rady Okręgu 

w odrębnym głosowaniu od głosowania dotyczącego wyboru członków Rady Okręgu. 

2. Wybrany przez Zebranie Wyborcze w Okręgu Przewodniczący Rady Okręgu zostaje 

równocześnie członkiem Rady Federacji i członkiem Prezydium Rady Federacji. 

 

§16. 

1. Na Zebraniu Wyborczym w danym Okręgu dokonuje się wyboru członków Rady Okręgu w 

liczbie ustalonej przez Zebranie Wyborcze danego Okręgu, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zebranie Wyborcze w Okręgu może podjąć uchwałę o nieprzeprowadzaniu wyborów do Rady 

Okręgu, z wyjątkiem wyboru przewodniczącego Rady Okręgu. W takim przypadku Radę Okręgu 

tworzą wszyscy delegaci na Zebranie Wyborcze w Okręgu. 

 

 

§17. 

1. Mandat przewodniczącego Rady Okręgu oraz mandat członka Rady Okręgu wygasa przed 

upływem kadencji w przypadku: 

1) ustania członkostwa związku zawodowego w Federacji,  

2) ustania członkostwa delegata w związku zawodowym zrzeszonym w Federacji, 

3) odwołania w trybie określonym w ust. 2,  

4) rezygnacji z mandatu, 

5) zgonu. 

2. Odwołania przed upływem kadencji osób, o których mowa w ust. 1, dokonuje Rada Okręgu. 

Postanowienia § 2 oraz § 9 ust. 1 stosuje się odpowiednio. Do przeprowadzenia czynności 

odwołania osób, o których mowa w ust. 1, Rada Okręgu powołuje zgodnie z postanowieniami § 3 

ust. 2 i 3 Komisję, która wykonuje odpowiednio, czynności, o których mowa w § 3 ust.1 pkt 1 i 2, 

3. Wygaśnięcie mandatu przewodniczącego Rady Okręgu z przyczyn, o których mowa w ust. 1, jest 

równoznaczne z wygaśnięciem mandatu tej osoby w Radzie Federacji oraz w Prezydium Rady 

Federacji. 

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu osób, o których mowa w ust. 1, Rada Okręgu przeprowadza 

wybory uzupełniające. Postanowienia § 14 ust. 3. stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, iż 

Rada Okręgu może wybrać nowego członka Rady Okręgu, jeżeli jest to możliwe, z tej zakładowej 

organizacji związkowej, z której była osoba, której mandat wygasł. 
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ROZDZIAŁ III 

 

WYBORY NA ZJEŹDZIE KRAJOWYM 

FEDERACJI 

  ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH METALOWCÓW I HUTNIKÓW  

W POLSCE 

 

§18. 

Na Zjeździe Krajowym dokonuje się wyboru: 

1) przewodniczącego Federacji, 

2) wiceprzewodniczącego/cych Federacji, 

3) przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 

4) członków Komisji Rewizyjnej. 

 

§19. 

1. Zjazd Krajowy dokonuje wyboru przewodniczącego Federacji i wiceprzewodniczącego/cych 

Federacji w ten sposób, iż odrębnie i w następującej kolejności dokonuje się wyboru 

przewodniczącego Federacji, etatowego wiceprzewodniczącego Federacji oraz 

wiceprzewodniczących Federacji pełniących funkcje społecznie. 

2. Listy kandydatów na przewodniczącego Federacji i wiceprzewodniczącego/cych Federacji 

zatwierdza Zjazd w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. 

 

§20. 

1. Odwołania przewodniczącego Federacji lub wiceprzewodniczącego/cych Federacji przed 

upływem kadencji dokonuje Zjazd Krajowy. Postanowienia § 2 oraz § 9 ust. 1 stosuje się 

odpowiednio. 

2. Do przeprowadzenia czynności odwołania osób, o których mowa w ust. 1, Zjazd Krajowy 

powołuje zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 2 i 3 Komisję, która wykonuje odpowiednio, 

czynności, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2. 

3. W przypadku odwołania przewodniczącego Federacji lub wiceprzewodniczącego/cych Federacji 

w trybie określonym w ust. 1 i 2 oraz w przypadku wygaśnięcia ich mandatu zgodnie z § 18 ust. 

10 Statutu Federacji, Zjazd Krajowy przeprowadza wybory uzupełniające. Postanowienia § 2 -10 

stosuje się odpowiednio.  

 

§21. 

1. Zjazd Krajowy dokonuje wyboru Komisji Rewizyjnej w ten sposób, iż odrębnie dokonuje się 

wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych członków Komisji Rewizyjnej. 

2. Na przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej nie mogą kandydować członkowie Rady 

Federacji oraz Zarządu Federacji, a także przewodniczący Rad Okręgów. 

3. Na funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych członków Komisji 

Rewizyjnej może kandydować jeden kandydat z danego Okręgu. 

 

§22. 

1. Pozbawienie członkostwa w Komisji Rewizyjnej między Zjazdami przez Radę Federacji zgodnie z 

§ 23 ust. 4 Statutu Federacji następuje z odpowiednim zachowaniem zasad określonych w § 2 i § 9 

ust. 1 niniejszej Ordynacji Wyborczej. Do przeprowadzenia tych czynności Rada Federacji 

powołuje zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 2 i 3 Komisję, która wykonuje odpowiednio 

czynności, o których mowa w § 3 ust.1 pkt 1 i 2. 

2. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej na podstawie § 23 ust. 5 Statutu Federacji wymaga 

podjęcia uchwały przez Radę Federacji wskazującej delegata z listy kandydatów do Komisji 

Rewizyjnej ustalonej przez Zjazdową Komisję Skrutacyjna, który według kolejności uzyskanych 

w wyborach ilości głosów zostaje członkiem Komisji Rewizyjnej. 
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ROZDZIAŁ IV 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§23. 

1. W sprawach dotyczących wyborów nieobjętych niniejszą Ordynacją stosuje się przepisy Statutu 

Federacji. 

2. Sprawy nieuregulowane ordynacją wyborczą, które ujawnią się w trakcie Zebrania Wyborczego w 

Okręgu albo na Zjeździe Krajowym, rozstrzyga w drodze uchwały odpowiednio Zebranie 

Wyborcze w Okręgu albo Zjazd Krajowy.  

 

 

 

Warszawa 14 grudzień 2021 r. 

 

 

Rada Federacji 

Związków Zawodowych Metalowcy 

Uchwała nr 36/RF/I/2021   

 

 

         

  

 


