
 

 

Uchwała nr 73/V/2016 

Zarządu Krajowego 

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 

Pielęgniarek i Położnych 

z dnia 01.09.2016 r. 
 

w sprawie zmiany Uchwały nr 107/IV/2013 Zarządu Krajowego OZZPiP z dnia 

08.05.2013r. w sprawie : przyjęcia Ordynacji Wyborczej 

 

Na podstawie § 9 ust. 8 Statutu OZZPiP  

 

§ 1 

W § 6 Załącznika do Uchwały nr 107/IV/2013 Zarządu Krajowego OZZPiP z dnia 

08.05.2013r. skreśla się ust. 3 w całości, a w to miejsce wstawia się treść następującą : 

 

„3. Uczestnicy mogą zdecydować o połączeniu funkcji Komisji Wyborczej z Komisją 

Mandatową oraz Komisją Uchwał i Wniosków w ramach jednej Komisji Wyborczej. Nie jest 

dopuszczalne łączenie Komisji Skrutacyjnej z jakąkolwiek inną Komisją.” 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

w imieniu Zarządu Krajowego 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  

do Uchwały nr 107/V/2016 Zarządu Krajowego OZZPiP 

z dnia 1.09.2016  

 

 

 

TEKST JEDNOLITY 

ORDYNACJI WYBORCZEJ OZZPIP 

PRZYJĘTEJ UCHWAŁĄ NR 107/IV/2013 ZARZĄDU KRAJOWEGO OZZPIP 

Z DNIA 08.05.2013 R. 

ZE ZMIANAMI WPROWADZONYMI UCHWAŁĄ NR 73/V/2016 ZARZĄDU KRAJOWEGO OZZPIP 

Z DNIA 01.09.2016 R.  

 

 

 

§ 1 

Niniejsza Ordynacja Wyborcza reguluje zasady dokonywania wyborów członków 

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych do sprawowania funkcji 

związkowych, pochodzących z wyborów.  

 

§ 2 

Użyte w dalszej części ordynacji wyrażenia oznaczają : 

1. Zebranie – oznacza Krajowy Zjazd Delegatów, Zjazd Delegatów Regionu lub Ogólne 

Zebranie Członków (lub Delegatów) Zakładowej (lub Międzyzakładowej) Organizacji 

Związkowej OZZPiP 

2. Uczestnik – osoba uprawniona do uczestnictwa w Zebraniu, zgodnie ze Statutem OZZPiP 

oraz obecna na Zebraniu 

3. Funkcja – pochodzące z wyboru sprawowanie czynności Przewodniczącego, Członka 

Zarządu, Przewodniczącego i Członka Komisji Rewizyjnej, odpowiednio na szczeblu 

organów Związku (struktur ogólnopolskich), Regionu lub Zakładowej (lub 

Międzyzakładowej) Organizacji Związkowej a także Delegata na Krajowy Zjazd 

Delegatów oraz Zjazd Delegatów Regionu. 

4. Bezwzględna większość głosów – ilość głosów oddanych na danego kandydata jest 

większa od 50% wszystkich oddanych głosów ważnych, głosy nieważne nie są brane pod 

uwagę. 



5. Zwykła większość głosów – ilość głosów oddanych na danego kandydata jest większa od 

ilości głosów uzyskanych przez innych kandydatów (nie musi ona jednak przekraczać 

połowy ogólnej liczby głosujących), głosy nieważne nie są brane pod uwagę. 

6. Głosowanie jawne – głosowanie dokonane poprzez  podniesienie ręki.. 

7. Głosowanie tajne – głosowanie pisemne na karcie do głosowania. 

8. Głos ważny – głos oddany w sposób zgodny z niniejszą Ordynacją Wyborczą zawierający 

nie więcej niż maksymalna ilość „wskazań” ustalonych dla każdego głosowania przez 

Przewodniczącego Komisji Wyborczej,  

9. Głos nieważny – głos zawierający większą ilość wskazań niż ustalona dla danego 

głosowania przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej lub głos posiadający dodatkowe 

dopisy, skreślenia lub opatrzony znakiem innym, niż przewidziany Ordynacją Wyborczą, 

a także głos bez skreśleń. 

10. Kworum – wymagana Statutem ilość Uczestników dla głosowania w danej sprawie. 

 

§ 3 

1. Zgłoszenia kandydatur do poszczególnych Funkcji dokonują obecni Uczestnicy w formie 

ustnej (potwierdzonej na piśmie) i pisemnej do Komisji Wyborczej Zebrania spośród 

Uczestników Zebrania. 

2. Uczestnik zgłaszający kandydaturę winien podać: 

- swoje nazwisko i imię oraz nr mandatu 

- do sprawowania której Funkcji zgłasza kandydaturę 

- uzasadnienie zgłoszenia 

3. Zgłoszony kandydat powinien wyrazić zgodę na kandydowanie. 

4. Liczba kandydatur nie jest ograniczona, co nie wyklucza przyjęcia w głosowaniu zwykłą 

większością głosów wniosku formalnego o zamknięcie listy kandydatów. 

5. Minimalna liczba kandydatur do poszczególnych Funkcji, powinna być nie mniejsza niż 

liczba osób wybieranych dla danej Funkcji. Nawet w przypadku liczby kandydatur równej 

liczbie osób wybieranych dla danej Funkcji, konieczne jest przeprowadzenie wyborów, na 

zasadach określonych w niniejszej Ordynacji. 

6. Zgłoszenia kandydatur do poszczególnych Funkcji dokonuje się każdorazowo po 

zakończeniu poprzednich głosowań. Zgłoszenia kandydatur i wybór do Funkcji powinny 

odbywać się wg kolejności o której mowa w § 5 pkt.1 

7. Zgłoszeni kandydaci do Funkcji dokonują swojej prezentacji, Uczestnicy mogą zadawać 

zgłoszonym kandydatom pytania. 



 

§ 4 

1. Nazwiska zgłoszonych kandydatów Komisja Wyborcza Zebrania umieszcza na kartach do 

głosowania w kolejności alfabetycznej, stawiając obok imienia i nazwiska „pusty 

kwadrat”  – służący do wskazania kandydata, na którego oddaje się głos. 

2. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym, poprzez postawienie znaku „x” w  kwadracie 

znajdującym się przy nazwisku kandydata, w ilości nie większej niż liczba osób, która w 

danym głosowaniu (dla danej Funkcji) ma być wybrana . 

3. Przed każdym z głosowań  Przewodniczący Komisji Wyborczej informuje o maksymalnej 

liczbie osób do danej Funkcji, która  wybierana jest w danym głosowaniu,  

4. W razie postawienia na karcie do głosowania przez Uczestnika znaku „x” w kwadracie, 

znajdującym się przy nazwisku kandydata, w ilości większej niż liczba osób, która wynika 

z pkt. 2, głos Uczestnika jest nieważny. 

5. W przypadkach konieczności przeprowadzenia drugiego głosowania dla danej Funkcji, w 

przypadkach wskazanych w § 5, stosuje się zasady wskazane w ust. 1-4. 

6. W przypadku korzystania z elektronicznego systemu do liczenia głosów w głosowaniach 

oraz wyborach, głosowania i wybory przeprowadza się zgodnie z technicznymi 

warunkami działania elektronicznego systemu do liczenia głosów, z uwzględnieniem 

zasad określonych w niniejszej ordynacji. 

7. Przewodniczący Komisji Wyborczej przed każdym głosowaniem oraz wyborami 

informuje Uczestników o zasadach głosowania i dokonywania wyborów przy użyciu 

elektronicznego systemu liczenia głosów. 

 

§ 5 

1. Wyboru do Funkcji na Zebraniu dokonuje się w następującej kolejności :  

- Przewodniczący, 

- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 

- Członkowie Zarządu 

- Członkowie Komisji Rewizyjnej 

- Delegaci (o ile są wybierani) 

2. Wybory do Funkcji: Przewodniczącego Związku, Regionu i Zakładowej (lub 

Międzyzakładowej) Organizacji Związkowej a także Przewodniczącego komisji 

rewizyjnych wszystkich szczebli Związku, przeprowadzane są w I głosowaniu na zasadzie 

bezwzględnej większości głosów. W przypadku nieuzyskania w I głosowaniu 



bezwzględnej większości głosów przez żadnego z kandydatów, odbywa się II głosowanie, 

pomiędzy dwoma kandydatami, którzy uzyskali największą liczbę głosów w pierwszym 

głosowaniu. Wynik wyborów w II głosowaniu ustala się za zasadzie zwykłej większości 

głosów. 

3. Wybory Członków Zarządu oraz Członków Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów 

odbywają się na zasadzie zwykłej większości głosów. Osobami wybranymi do 

sprawowania Funkcji są kandydaci, w ilości równej ilości osób wybieranych do danej 

Funkcji, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów. W przypadku otrzymania 

przez dwóch kandydatów tej samej liczby głosów w I głosowaniu, co uniemożliwia 

ustalenie, który z kandydatów został wybrany do danej Funkcji, przeprowadza się II 

głosowanie, dotyczące wyłącznie tych kandydatów.  

 

§ 6 

1. Wyniki wyborów stwierdza i ogłasza Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej. 

2. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować do władz związku.  

3. Uczestnicy mogą zdecydować o połączeniu funkcji Komisji Wyborczej z Komisją 

Mandatową oraz Komisją Uchwał i Wniosków w ramach jednej Komisji Wyborczej. Nie 

jest dopuszczalne łączenie Komisji Skrutacyjnej z jakąkolwiek inną Komisją. 

 

§ 7 

Zasady określone w Ordynacji stosuje się odpowiednio do wyboru Prezydiów na szczeblu 

organów Związku (struktur ogólnopolskich), Regionu lub Zakładowej (lub 

Międzyzakładowej) Organizacji Związkowej, a także innych czynności wyborczych w 

ramach OZZPiP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


