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Statutowy	Zjazd	Delegatów	Opole	19-20.10.2016	r.	

	

ORDYNACJA	WYBORCZA	

NIEZALEŻNEGO	SAMORZĄDNEGO	ZWIĄZKU	

ZAWODOWEGO	PRACOWNIKÓW	POLICJI	

	

I. POSTANOWIENIA	OGÓLNE	

§	1		

1. Ilekroć	w	ordynacji	używa	się	stwierdzeń	niżej	podanych:	

1) Związek	 –	 oznacza	 to	 Niezależny	 Samorządny	 Związek	 Zawodowy	
Pracowników	Policji,	

2) większość	względna	(zwykła)	–	oznacza,	taki	wymóg	dla	akceptacji	wniosku,	
zgodnie	 z	 którym	 liczba	 głosów	 „za”	 przewyższa	 liczbę	 głosów	 „przeciw”,	
natomiast	głosy	wstrzymujące	się	nie	są	brane	pod	uwagę,	

3) większość	bezwzględna	-	oznacza,	taki	wymóg	dla	akceptacji	wniosku,	zgodnie	
z	którym	 liczba	głosów	„za”	przewyższa	przynajmniej	o	 jeden	 liczbę	głosów	
oddanych	przeciw	wnioskowi	i	wstrzymujących	się,	

4) kadencja	 -	 okres	 sprawowania	 funkcji	 przez	 statutowe	 władze	 Związku	
wszystkich	 szczebli.	 Kadencja	 władz	 na	 wszystkich	 szczeblach	 struktur	
Związku	co	do	zasady	trwa	cztery	lata,	mandaty	członków	tych	władz	wygasają	
z	 chwilą	 wyboru	 nowych	 władz	 Związku,	 za	 wyjątkiem	 przypadków	
określonych	w	niniejszej	Ordynacji	 lub	Statucie	NSZZ	PP.	Wybory	w	trakcie	
trwania	kadencji	co	do	zasady	są	wyborami	uzupełniającymi,	a	funkcje	w	nich	
obsadzone	pełnić	można	do	końca	bieżącej	kadencji,	z	zastrzeżeniem	§	11.	

5) bierne	prawo	wyborcze	–	oznacza,	że	członek	Związku	może	kandydować	i	być	
wybierany	na	funkcje	związkowe,	których	wybór	ten	dotyczy.	Bierne	prawo	
wyborcze	przysługuje	 członkom	Związku	po	upływie	1	 roku	nieprzerwanej	
przynależności	 do	 Związku,	 z	 wyjątkiem	 członków	 nowo	 powstałych	
organizacji	zakładowych	i	podstawowych,	

6) czynne	prawo	wyborcze	–	oznacza,	że	członek	Związku	ma	prawo	wybierać	
członków	władz.	Czynne	prawo	wyborcze	mają	członkowie	Związku,	którzy	
posiadają	 nie	 mniej	 niż	 sześć	 miesięcy	 nieprzerwanej	 przynależności	 do	
Związku,	

7) uzupełnienie	 składu	 –	 powołanie	 lub	 wybranie	 członka	 Związku	 na	 wakat	
zgodnie	ze	Statutem	lub	niniejszą	Ordynacja	Wyborcza,	
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8) głosowanie	tajne	–	odbywa	się	wyłącznie	na	specjalnie	przygotowanych	przez	
Komisję	Skrutacyjną	kartach	wyborczych,	

9) głosowanie	 jawne	–	odbywa	się	na	kartach	 imiennie	podpisanych	 lub	przez	
podniesienie	ręki,	

10) głos	uznaje	się	za	nieważny,	jeżeli	w	szczególności:	
a) został	oddany	przez	członka,	który	nie	miał	w	chwili	wyboru	czynnego	

prawa	wyborczego,	
b) został	 oddany	 na	 większą	 ilość	 kandydatów	 od	 liczby	 miejsc	

mandatowych,	
c) został	oddany	na	osoby	nie	wpisane	na	listę	kandydatów,	
d) karta	wyborcza	jest	zniszczona	lub	nieczytelna,	
e) karta	wyborcza	została	przekreślona	w	całości,	
f) został	oddany	na	karcie	nie	przeznaczonej	do	danego	głosowania,		

11) głosowanie	uznaje	się	za	nieważne,	jeżeli:	
a) liczba	głosów	ważnych	jest	mniejsza	niż	liczba	głosów	nieważnych,	
b) liczba	głosów	oddanych	 jest	większa	niż	 liczba	osób	uprawnionych	do	

głosowania	lub	liczba	wydanych	kart	do	głosowania,	

12) delegat	–	osoba	wybrana	spośród	członków	Związku	do	udziału	w	głosowaniu.	

13) konferencja	–	wszelkiego	rodzaju	zjazdy	członków	Związku,	w	szczególności	
te	określone	w	Statucie	i	niniejszej	Ordynacji	Wyborczej	

	

II. ZASADY	WYBORCZE	

§	2	

Władze	i	organy	Związku	pochodzą	z	wyboru.		

§	3	

Liczba	kandydatów	do	władz	i	organów	Związku	jest	nieograniczona.	

§	4	

W	głosowaniu	oddaje	się	głos	na	poszczególnych	kandydatów		

§	5	

Wybory	 do	 wszystkich	 władz	 i	 organów	 Związku	 oraz	 są	 pośrednie,	 równe,	
większościowe	oraz	odbywają	się	w	głosowaniu	tajnym.	
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§	6		

Czynne	i	bierne	prawo	wyborcze	przysługuje	wyłącznie	członkom	Związku.		

§	7		

1. Niedopuszczalne	jest	jednoczesne	pełnienie	dwóch	lub	więcej	funkcji	z	wyboru	tego	
samego	 szczebla:	 Przewodniczącego,	 Wiceprzewodniczącego,	 Członka	 Zarządu,	
Przewodniczącego	Komisji	Rewizyjnej	lub	Członka	Komisji	Rewizyjnej.		

2. Dopuszczalne	jest	łączenie	powyższych	funkcji	z	pełnieniem	funkcji	Delegata.		

§	8		

Przewodniczący	Wojewódzkiego	lub	Szkolnego	Zarządu	Zakładowego	nie	może	wchodzić	
w	skład	Głównej	Komisji	Rewizyjnej.		

§	9		

Kadencja	wszystkich	władz	i	organów	Związku	trwa	cztery	lata.	

§	10		

1. Mandat	pełnienia	funkcji	z	wyboru	wygasa	przed	upływem	kadencji	w	przypadkach	
przewidzianych	przez	Statut,	w	szczególności	w	przypadku:		
1) rezygnacji,	
2) odwołania,	
3) nie	pełnienia	funkcji	bez	uzasadnionej	przyczyny	przez	okres	przekraczający	

3	miesiące,	po	podjęciu	uchwały	przez	Krajową	Komisję	Wykonawczą,	zwykłą	
większością	głosów.	

4) ustania	członkostwa	w	związku.		
5) śmierci	

2. Mandat	pełnienia	funkcji	z	wyboru	ulega	zawieszeniu	w	przypadkach	określonych	
w	Statucie	 NSZZ	 PP,	 w	 szczególności	 §	 38	 Statutu.	 Zawieszony	 członek	 organu	
Związku	 jest	 tym	 samym	 zwolniony	 z	 pełnienia	 obowiązków	 i	 jednocześnie	
pozbawiony	praw	i	przywilejów	związanych	z	funkcją	do	której	został	powołany.		

3. Zawieszony	członek	organu	Związku	nie	ma	prawa	działać	w	imieniu	związku,	jak	
również	 tytułować	 się	 członkiem	 organu	 Związku	 lub	 funkcją	 na	 którą	 został	
wybrany.	

§	11	

Jeżeli	liczba	członków	danego	organu	Związku	zmniejszy	się	o	1/3	stanu	w	stosunku	do	
początku	kadencji	to	przeprowadza	się	nowe	wybory	tego	organu	według	postanowień	
niniejszej	ordynacji.		

§	12		

Normy	przedstawicielstwa	Delegatów	na	Wojewódzką	 i	 Szkolną	Konferencję	 określają	
Zarządy	Wojewódzkie	i	Szkolne.	
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§	13		

1. Normę	 przedstawicielstwa	 Delegatów	 Wojewódzkich,	 Szkolnych	 organizacji	
związkowych	na	Krajowy	Zjazd	Delegatów	określa	się	następująco:		
1) 1	mandat	dla	organizacji	liczącej	do	50	członków,		
2) 2	mandaty	dla	organizacji	liczącej	od	51	do	100	członków,		
3) 3	mandaty	dla	organizacji	liczącej	od	101	do	200	członków,	
4) 4	 mandaty	 dla	 organizacji	 liczącej	 od	 201	 członków	 oraz	 dodatkowo	 po	

jednym	mandacie	za	każdą	następną	rozpoczętą	ilość	100	członków.	

§	14	

Wojewódzkie	 i	 Szkolne	 organizacje	 związkowe	 zalegające	 minimum	 3	 miesiące	
z	odprowadzaniem	należnej	części	składek	członkowskich	do	KKW	mają	prawo	tylko	do	1	
mandatu	na	krajowym	zjeździe	delegatów	niezależnie	od	ilości	delegatów	wynikającej	z	
liczebności	organizacji.	

§	15		

Liczba	członków	Głównej	Komisji	Rewizyjnej	wynosi	od	3	do	5	członków	włącznie,	ilość	
członków	ustala	Krajowy	Zjazd	Delegatów.		

§	16		

Odwołanie	 członka	 Związku	 z	 pełnienia	 funkcji	 z	 wyboru	 odbywa	 się	 trybie	
przewidzianym	przez	Statut	NSZZ	PP,	w	szczególności§	38	Statutu.		

§	17		

1. Przed	umieszczeniem	na	liście	wyborczej,	kandydat	musi	osobiście	wyrazić	zgodę	
na	kandydowanie.	

2. Kandydat	nie	może	być	karany	przez	Związek	przez	okres	co	najmniej	5	lat		
3. Kandydat	 musi	 mieć	 staż	 w	 Związku	 wynoszący	 minimum	 1	 rok.	 Z	 wyjątkiem	

sytuacji	przewidzianej	w	§	1	ust.1	pkt.	5	

§	18		

Kandydaci	 do	władz	 i	 organów	 związku	w	krótkim	wystąpieniu	mogą	przedstawić	 się	
wyborcom,	zaprezentować	swój	program	oraz	udzielić	odpowiedzi	na	zadawane	pytania.		

§	19		

Jeżeli	 wobec,	 któregokolwiek	 z	 zaproponowanych	 kandydatów	 wniesione	 zostaną	
zastrzeżenia,	kandydat	ma	prawo	udzielić	wyjaśnień	a	obecni	delegaci	decydują	zwykłą	
większością	głosów	w	głosowaniu	jawnym	o	umieszczeniu	kandydata	na	liście	wyborczej.		

§	20		

Lista	kandydatów	sporządzona	jest	w	porządku	alfabetycznym.		
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III. WYBORY	DO	WŁADZ	I	ORGANÓW	

1. Dla	 ważności	 Zjazdu	 Delegatów	 wymagany	 jest	 udział	 50%	 liczby	 delegatów	
(kworum).	 W	 przypadku	 braku	 kworum,	 Przewodniczący	 KKW	 ogłasza	 kolejny	
termin	 rozpoczęcia	 Zjazdu,	 który	 wyznaczany	 jest	 z	 zachowaniem	 co	najmniej	
1	godzinnej	przerwy	pomiędzy	określonymi	terminami.		

2. W	 sytuacji	 w	 której	 nie	 udało	 się	 uzyskać	 kworum,	 pomimo	 wyznaczenia	
dodatkowego	terminu	po	1	godzinnej	przerwie,	kworum	nie	jest	wymagane.	

§	21		

Władze	Związku	na	szczeblu	jednostki	terenowej,	wybiera	bezpośrednio	ogólne	zebranie	
organizacji	terenowej,	spośród	członków	Związku.		

§	22		

Władze	Związku	na	szczeblu	jednostek	Wojewódzkich	i	Szkolnych	wybiera	bezpośrednio	
Wojewódzka,	Szkolna	Konferencja	Delegatów,	spośród	członków	Związku	posiadających	
mandat	delegata	na	Wojewódzką,	Szkolną	Konferencję	Delegatów.		

§	23		

Władze	Związku	na	szczeblu	krajowym	wybiera	bezpośrednio	Krajowy	Zjazd	Delegatów	
spośród	członków	Związku	posiadających	mandat	delegata	na	Krajowy	Zjazd	Delegatów.		

§	24		

1. Krajowy	Zjazd	wybiera	w	oddzielnych	głosowaniach:		
1) Przewodniczącego	KKW,		
2) Przewodniczącego	GKR,		
3) Wiceprzewodniczących	KKW.		

§	25		

1. W	głosowaniu	łącznym	Krajowy	Zjazd	Delegatów	wybiera:		
1) Członków	Prezydium		
2) Członków	Prezydium	Krajowej	Komisji	Wykonawczej		
3) Członków	Głównej	Komisji	Rewizyjnej		

§	26		

Ukonstytuowanie	 się	 nowo	 wybranych	 organów	 winno	 nastąpić	 w	 trakcie	 Ogólnego	
Zebrania	 Członków,	 Szkolnej	 i	 Wojewódzkiej	 Konferencji	 Delegatów	 oraz	 na	 Zjeździe	
Delegatów.	
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IV. KOMISJA	SKRUTACYJNA	 

§	27		

1. Liczbę	członków	Komisji	Skrutacyjnej	określają	delegaci.	
2. Komisja	 Skrutacyjna	 czuwa	 nad	 przestrzeganiem	 Ordynacji	 Wyborczej,	 pełniąc	

jednocześnie	funkcję:	
1) komisji	wyborczej,	dbając	o	prawidłowość	przeprowadzanych	wyborów,		
2) komisji	 mandatowej,	 dbając	 o	 prawomocność	 podejmowanych	 przez	 Zjazd	

uchwał.	
3. Komisję	Skrutacyjną	wybiera	się	spośród	delegatów	niekandydujących	na	funkcje	

związkowe	w	głosowaniu	jawnym,	zwykłą	większością	głosów.		

§	28		

1. Komisja	Skrutacyjna	czuwa	nad	prawidłowym	przebiegiem	konferencji.	
2. Do	 zadań	 Komisji	 Skrutacyjnej	 podczas	 konferencji	 i	 w	 czasie	 tuż	następującym	

należy	w	szczególności:		
1) przygotowanie	 list	 wyborczych	 kandydatów	 do	 pełnienia	 poszczególnych	

funkcji,		
2) przygotowanie	kart	do	głosowania,		
3) przeprowadzenie	głosowania,		
4) sporządzenie	w	dwóch	egzemplarzach	protokołu	głosowania	i	przedstawienie	

zebranym	wyników	głosowania.	
5) gdy	tego	wymaga	sytuacja	stwierdza	niezbędne	kworum.	
6) stwierdzenie	legalności	wyborów	
7) rozdanie	mandatów.	

§	29		

Po	 przeprowadzonych	 wyborach	 Komisja	 Skrutacyjna	 protokoły	 oraz	 zabezpieczone	
karty	do	głosowania	przekazuje	Przewodniczącemu	Konferencji.		

§	30		

1. Po	wybraniu	Komisji	Skrutacyjnej	następuje	wybranie:	
1) Przewodniczącego	konferencji	
2) Asesorów,	w	liczbie	określonej	przez	konferencję	
3) Protokolantów	w	liczbie	określonej	przez	konferencję	

	

V. GŁOSOWANIE	

§	31		

1. Wybór	 wszystkich	 władz	 i	 organów	 jest	 ważny	 po	 uzyskaniu	 bezwzględnej	
większości	 głosów	 przy	 obecności	 ponad	 50	%	 ogólnej	 liczby	 uprawnionych	 do	
głosowania		

2. W	 sytuacji	 w	 której	 nie	 udało	 się	 uzyskać	 kworum,	 pomimo	 wyznaczenia	
dodatkowego	 terminu	 po	 co	 najmniej	 30	 minutowej	 przerwie,	 kworum	 nie	 jest	
wymagane 
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§	32		

W	 przypadku	 nieuzyskania	 większości	 bezwzględnej	 przez	 żadnego	 z	 kandydatów	
zarządza	się	dodatkowe	głosowanie,	aż	do	uzyskania	zwykłej	większości	przez	jednego	
z	kandydatów.		

§	33		

Głosowanie	 odbywa	 się	 na	 kartach	 do	 głosowania,	 które	 winny	 być	 ostemplowane	
pieczęcią	Związku.	

§	34		

1. Karty	do	głosowania	są	odrębne	w	przypadku	wyboru:		
1) Przewodniczących	KKW,	GKR,	WZZ,	SZZ,	ZT,		
2) Wiceprzewodniczących	KKW,		
3) Członków	Prezydium	KKW,	WZZ,	SZZ		
4) Członków	Zarządu	Terenowego,		
5) Członków	Komisji	Rewizyjnych,		
6) Delegatów.		

§	35		

1. Wybory	do	władz	i	organów	Związku	przeprowadzane	są	w	kolejności:		
1) Przewodniczących	KKW,	WZZ,	SZZ,	ZT,		
2) Wiceprzewodniczących	KKW,		
3) Przewodniczącego	GKR,		
4) Członków	Prezydium	KKW,	WZZ,	SZZ,		
5) Członków	GKR,	WKR,	SKR,		
6) Członków	Zarządu	Terenowego,		
7) Delegatów.		

§	36		

Na	karcie	do	głosowania	umieszcza	się	określenie	funkcji	na	jaką	odbywa	się	głosowanie	
oraz	nazwiska	i	imiona	kandydatów	umieszczone	w	porządku	alfabetycznym.		

§	37		

Nazwisko	 kandydata,	 na	 którego	 wyborca	 głosuje	 należy	 pozostawić	 na	 karcie	
do	głosowania	nieskreślone.		

§	38		

Głos	ważny	 jest	wówczas,	gdy,	wyborca	pozostawia	na	karcie	do	głosowania	 liczbę	nie	
skreślonych	kandydatów	równą	lub	mniejszą	od	ustalonej	liczby	osób	kandydujących	na	
poszczególne	funkcje.		

§	39		

Głos	ważny	 jest	również	wtedy,	gdy	wyborca	skreśli	nazwiska	wszystkich	kandydatów	
umieszczonych	na	karcie	do	głosowania.		
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§	40		

Głos	jest	nieważny	w	przypadku	dopisania	na	karcie	do	głosowania	nazwisk	kandydatów	
uprzednio	nie	zgłoszonych.		

§	41		

W	 przypadkach	 wątpliwych	 o	 ważności	 głosów	 decyzje	 podejmuje	 Ogólne	 Zebranie	
Członków,	Wojewódzka/Szkolna	Konferencja	lub	Krajowy	Zjazd	Delegatów	na	wniosek	
Komisji	Skrutacyjnej.		

§	42		

1. Zebrane	 karty	 Komisja	 Skrutacyjna	 zbiera	 do	 zamkniętej	 i	 opieczętowanej	 urny	
po	czym	udaje	się	w	odosobnione	miejsce,	celem	przeliczenia	głosów	i	sporządzenia	
protokołu.	

2. Komisja	 Skrutacyjna	 po	 przeliczeniu	 i	 podpisaniu	 protokołu	 ogłasza	 wyniki	
wyborów.		

	

VI. POSTANOWIENIA	KOŃCOWE		

§	43		

1. Ordynacja	Wyborcza	powstała	na	podstawie	i	w	zgodzie	ze	Statutem	Związku.	
2. Interpretacja	niniejszej	Ordynacji	Wyborczej,	należy	wyłącznie	do	Krajowej	Komisji	

Wykonawczej,	w	uzgodnieniu	z	Komisją	Statutowo	Regulaminową	Krajowej	Komisji	
Wykonawczej.	

3. Informację	 o	 wszelkich	 konferencjach	 lub	 wyborach	 ogłasza	 Krajowa	 Komisja	
Wykonawcza	z	minimum	dwutygodniowym	wyprzedzeniem.	

4. Po	przeprowadzonej	konferencji	należy	przekazać	z	niej	protokoły	Krajowej	Komisji	
Wykonawczej	w	terminie	1	miesiąca.	

	

Niniejsza	 Ordynacja	 Wyborcza	 NSZZ	 Pracowników	 Policji	 została	 uchwalona	 na	
Statutowym	 Zjeździe	 Delegatów	 NSZZ	 Pracowników	 Policji,	 który	 odbył	 się	 w	 dniach	
19	-	20	października	2016	roku	w	Opolu.	

	

Przewodnicząca	
Statutowego	Zjazdu	Delegatów	
NSZZ	Pracowników	Policji	

Grażyna	Tronkowska	


