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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Słownik pojęć: 
Związek - Związek Zawodowy Górników w Polsce, 
KKR – Krajowa Komisja Rewizyjna Związku Zawodowego Górników w Polsce, 
zakładowa organizacja związkowa - to jednostka organizacyjna Związku działająca w danym 
zakładzie pracy, zrzeszającą co najmniej 10 członków u pracodawcy objętego działaniem tej 
organizacji, 
międzyzakładowa organizacja związkowa - to jednostka organizacyjna Związku, obejmująca 
swoim działaniem więcej niż jednego pracodawcę, co oznacza, że członkami tej organizacji są 
pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców,   
zakładowa organizacja koordynacyjna – ZOK, to jednostka organizacyjna związku powstała  
z chwilą połączenia pracodawców objętych działalnością odrębnych podstawowych jednostek 
organizacyjnych Związku i powstania nowego pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa 
pracy, 
organizacja zrzeszona – to organizacja związkowa, która zgłosiła wolę przystąpienia do ZZG  
w Polsce, a następnie została przyjęta na mocy uchwały Rady Krajowej, 
organizacje podstawowe - zakładowe i międzyzakładowe organizacje będące zarejestrowane  
w KRS-ie Związku Zawodowego Górników w Polsce, 
organizacje związkowe – zakładowe i międzyzakładowe organizacje ZZG w Polsce oraz 
organizacje zrzeszone, 
środowisko – struktura Związku powołana uchwałą Rady Krajowej na mocy art. 20 Statutu 
określająca ich uprawnienia i zasady funkcjonowania, 
kadencja - okres pełnienia danej funkcji przez władze bądź organ kontrolny Związku 
Zawodowego Górników w Polsce pochodzący z wyboru. Kadencja na wszystkich szczeblach 
struktur Związku trwa pięć lat. Mandat wygasa z chwilą wyboru nowych władz Związku, za 
wyjątkiem przypadków określonych w Statucie. Wszystkie wybory w trakcie trwania kadencji 
są wyborami uzupełniającymi, a funkcje w nich obsadzone pełnione są do końca bieżącej 
kadencji, 
wybory uzupełniające - jeżeli w czasie trwania kadencji wystąpią okoliczności wynikające  
z zapisów art. 7 pkt 7 Statutu Związku Zawodowego Górników w Polsce, przeprowadza się 
wybory uzupełniające władz bądź organu kontrolnego w którym powstał wakat, 
większość względna (zwykła) – większość zgodnie z którą liczba głosów „za” przewyższa liczbę 
głosów „przeciw” i nie musi ona przekraczać połowy ogólnej liczby głosujących. Natomiast 
głosy „wstrzymujące się” nie są brane pod uwagę, 
większość bezwzględna – większość osiągnięta, gdy liczba głosów „za” jest większa od sumy 
głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i stanowi ona więcej niż 50 % ważnych oddanych 
głosów, 
bierne prawo wyborcze – prawo do kandydowania i wyboru na funkcje związkowe,  
czynne prawo wyborcze – prawo przysługujące członkom Związku, które zapewnia im 
możliwość udziału w głosowaniu i oddaniu głosu, 
 
głosowanie tajne – polega na tym, że głosowanie odbywa się w sposób anonimowy, 
 
głosowanie jawne – polega na oddaniu głosu w sposób jawny. 
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Rozdział I 

 

Zasady ogólne 
§ 1 

 
Ordynacja wyborcza opracowana jest na podstawie Statutu Związku. 
 

§ 2 
 
Ordynacja wyborcza określa tryb i zasady wyboru: 
 

1. władz Związku w tym: 
a) Delegatów na Krajowy Zjazd Związku, 
b) Rady Krajowej, 
c) Prezydium Rady Krajowej, 
d) Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Związku, 
e) Delegatów na zebrania wyborcze w organizacjach związkowych 
f) Zarządów organizacji związkowych 
g) Prezydium Zarządów organizacji związkowych 
h) Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących organizacji związkowych 
i) Zarządu ZOK, 
j) Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących ZOK 

 
 

2. organów kontrolnych w tym: 
a) Krajowej Komisji Rewizyjnej 
b) Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej, 
c) Prezydium Krajowej Komisji Rewizyjnej, 
d) Komisji Rewizyjnej organizacji związkowych 
e) Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej organizacji związkowych 
f) Komisji Rewizyjnej ZOK, 
g) Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ZOK. 

 
3. Władz w pośrednich, środowiskowych lub terytorialnych strukturach Związku  

(w przypadku ich utworzenia).  
 

§ 3 
 

1. Ordynację wyborczą uchwala Rada Krajowa na podstawie art. 31 pkt 9 Statutu. 
 

2. Uchwałę w sprawie zwołania Krajowego Zjazdu Delegatów, Nadzwyczajnego 
Krajowego Zjazdu Delegatów, Konferencji Sprawozdawczo – Programowej oraz 
konferencji i zebrań sprawozdawczo-wyborczych we wszystkich organizacjach 
związkowych oraz ZOK Związku podejmuje Rada Krajowa Związku. 
 

3. Kadencja wszystkich władz Związku trwa 5 lat. Kadencja władz w organizacjach 
związkowych oraz ZOK, jak również w pośrednich i terytorialnych strukturach - 
powstałych lub utworzonych między Zjazdami - trwa do najbliższej kampanii 
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sprawozdawczo – wyborczej Związku zatwierdzonej uchwałą Rady Krajowej na 
podstawie art. 31 pkt 7 Statutu. 
 

4. Wybory do władz statutowych odbywają się na demokratycznych zasadach, w sposób 
równy, tajny i bezpośredni zgodnie z Ordynacją Wyborczą ZZG w Polsce. 
 

5. Zgłoszeni kandydaci do władz Związku muszą wyrazić zgodę na umieszczenie ich 
nazwisk i imion na kartach do głosowania. 

 
6. W szczególnych przypadkach, za zgodą delegatów (członków) dopuszcza się pisemne 

zgłoszenie kandydata w przypadku jego uzasadnionej nieobecności. 
 

7. Głosuje się imiennie na kandydata. 
 

8. Ilość kandydatów jest nieograniczona. 
 

9. Funkcji we władzach Związku nie można łączyć z członkostwem w Komisji Rewizyjnej  
tej samej struktury organizacyjnej. 
 

10. Do przeprowadzenia wyborów powołuje się: 
a) Komisję mandatową w liczbie nie mniejszej niż 3 osoby, 
b) Komisję skrutacyjną w liczbie nie mniejszej niż 3 osoby, 
c) Komisję uchwał i wniosków w liczbie nie mniejszej niż 3 osoby.  

 
11. Do zakresu obowiązków komisji należy: 

a) komisja mandatowa - stwierdzanie na podstawie list obecności 
prawomocność Zjazdu, konferencji, zebrań członków, delegatów,  

b) komisja skrutacyjna – sporządzanie listy kandydatów zgłoszonych do władz 
Związku w porządku alfabetycznym, sporządzanie karty do głosowania, 
przeprowadzenie wyborów i ogłoszenie wyników wyborów, 

c) komisja uchwał i wniosków - opracowanie i przygotowanie wyników 
wyborów w formie uchwał oraz spisanie uchwał i wniosków przyjętych 
przez delegatów (członków). 
 

12. Członkowie wszystkich komisji za wyjątkiem komisji skrutacyjnej mają prawo 
kandydowania na każdą z funkcji we władzach Związku. 
 

13. Komisje wybierają swojego przewodniczącego i sporządzają protokoły ze swoich prac. 
 

14. Zjazd, konferencja, zebranie członków, zebranie delegatów jest prawomocne jeżeli bierze  
w nich udział, co najmniej połowa osób uprawnionych. 
 

15. W przypadku gdy w pierwszym terminie uczestniczy mniej niż połowa osób 
uprawnionych zwołuje się zebranie, konferencję w drugim terminie, które podejmują 
wszelkie decyzje – z wyborem władz Związku włącznie, zwykłą większością głosów 
obecnych na zebraniu. 

 
16. Przez drugi termin rozumie się ten sam dzień po upływie 30 minut. 

 
§ 4 
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1. W celu stworzenia pełnej reprezentacji interesów pracowniczych Rada Krajowa 

Związku powołuje środowiska. 
 
2. Powołuje się następujące środowiska: 

a) Środowisko Górnicze, 
b) Środowisko Surowcowe, 
c) Środowisko Energetyki, Zaplecza, Usług i Gospodarki Komunalnej, 
d) Środowisko Emerytów i Rencistów. 

 
4.  Rada Krajowa Związku na bieżąco dokonuje aktualizacji wykazu środowisk  

w przypadku wystąpienia zmian.  
 

5. Zasady funkcjonowania oraz zasady reprezentacji Środowisk określa regulamin 
zatwierdzony przez Radę Krajową Związku. 
 
 

 

Rozdział II 
 
Wybory 

§ 5 
 

1. Wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów: 
a) liczbę delegatów ustala się od ilości członków Związku, od których 

odprowadzono należną składkę członkowską na rzecz Rady Krajowej, 
b) każda organizacja związkowa licząca do 200 członków Związku wybiera  

1 delegata, 
c) na każde następne rozpoczęte 200 członków Związku wybiera się  

1 delegata, 
d) organizacje związkowe liczące do 100 członków dokonują wyboru 

delegatów na Zjazd na ogólnym zebraniu członków Związku,  
a w liczących ponad 100 członków na zebraniu delegatów, 

e) delegat ma prawo uczestniczyć w Krajowym Zjeździe Delegatów  po 
opłaceniu przez organizację związkową należnych składek na rzecz Rady 
Krajowej, 

f) Delegat na Krajowy Zjazd nie zostanie dopuszczony do udziału jeśli 
naruszył prawo, zalega osobiście ze składkami, posiada inne 
nieuregulowane zobowiązania wobec związku, 

g) na prawach delegatów w Krajowym Zjeździe Delegatów uczestniczą – 
poza kluczem – z biernym i czynnym prawem wyborczym – ustępujący 
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Związku, Przewodniczący 
Krajowej Komisji Rewizyjnej. 
 

§ 6 
Wyboru:    

a) Przewodniczącego Związku, 
b) Prezydium Rady Krajowej, 
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c) Krajowej Komisji Rewizyjnej  
dokonują delegaci na Krajowym Zjeździe Związku. 

§ 7 
Radę Krajową tworzą: 

a) członkowie Prezydium Rady Krajowej, 
b) Przewodniczący organizacji związkowych, 
c) przedstawiciele emerytów i rencistów w liczbie dwóch członków 

wybieranych przez Środowisko Emerytów i Rencistów, 
§ 8 

 
Zmiany w Radzie Krajowej w trakcie kadencji. 
1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego w czasie trwania kadencji 

organizacji związkowej wygasa również jego mandat członka Rady Krajowej. 
Przeprowadza się wówczas wybory uzupełniające i nowo wybrany Przewodniczący 
staje się członkiem Rady Krajowej. 

2. W przypadku likwidacji organizacji związkowej wygasa mandat członka Rady 
Krajowej Przewodniczącego zlikwidowanej struktury.  

 
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Krajowej wybranego ze 

Środowiska Emerytów i Rencistów delegaci środowiska wybierają nowego 
przedstawiciela, spośród Przewodniczących struktur podstawowych wchodzących 
w skład środowiska. 

 
§ 9 

 
1. Prezydium Rady Krajowej wybiera Zjazd.  
 
2. Liczba mandatów w Prezydium Rady Krajowej uzależniona jest od stanu liczebnego 

członków Związku w środowisku za wyjątkiem Środowiska Emerytów i Rencistów, 
którego przewodniczący każdorazowo jest zapraszany na posiedzenia Prezydium  
i wynosi: 

a) gdy środowisko liczy do 1000 członków – jeden mandat,  
b) na każdy rozpoczęty kolejny tysiąc członków – 1 mandat. 

 
3. Wyboru członków Prezydium dokonuje się spośród kandydatów zgłoszonych na 

Zjeździe.  
 

4. Na karcie do głosowania komisja skrutacyjna, umieszcza imiona i nazwiska 
kandydatów z podziałem na środowiska, z których zostali zgłoszeni. 

 
5. Karty do głosowania będą różniły się kolorami dla każdego środowiska. 
 
6. Delegaci danego środowiska głosują wyłącznie na swoich kandydatów.  
7. Na członka Prezydium zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę 

głosów spośród osób zgłoszonych przez dane środowisko. 
§ 10 
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1. Wyboru Przewodniczącego Związku dokonuje się spośród kandydatów zgłoszonych 
na Zjeździe. 

 
2. Przewodniczącym Związku zostaje wybrany ten z kandydatów, który uzyskał 

bezwzględna większość głosów.    
 

3. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzyma wymaganej większości głosów 
przeprowadza się głosowanie dodatkowe. W głosowaniu dodatkowym udział bierze 
2 kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali kolejno największą ilość 
głosów. 

 
4. W przypadku otrzymania przez 2 kandydatów w dodatkowym głosowaniu równej 

ilości głosów Przewodniczący zebrania zarządza ponowne głosowanie w którym 
wybór może być dokonany zwykłą większością głosów.  

 
§ 11 

 
Liczbę Wiceprzewodniczących Związku ustala i wyboru dokonuje Rada Krajowa na 
swoim pierwszym posiedzeniu nowej kadencji na  wniosek Przewodniczącego Związku. 

 
§ 12 

 
1. Liczba miejsc w Krajowej Komisji Rewizyjnej uzależniona jest od stanu liczebnego 

członków Związku w środowisku, od których opłacana jest na bieżąco składka 
członkowska na rzecz Rady Krajowej i wynosi: 

a) 1 mandat na każde Środowisko, 
b) dodatkowo plus 1 mandat na każde rozpoczęte 2 tys. członków danego 

środowiska. 
 

2. Wyboru członków Krajowej Komisji Rewizyjnej dokonuje się spośród kandydatów 
zgłoszonych na Zjeździe.  
 

3. Na karcie do głosowania komisja skrutacyjna umieszcza nazwiska i imiona 
kandydatów z podziałem na środowiska, z których zostali zgłoszeni. 

 
4. Karty do głosowania będą różniły się kolorami dla każdego środowiska. 

 
5. Delegaci danego środowiska głosują wyłącznie na swoich kandydatów.  
 
6. Na członka Krajowej Komisji Rewizyjnej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali 

największą liczbę głosów spośród osób zgłoszonych przez dane środowisko. 
 
7. W przypadku równej ilości głosów na ostatnim miejscu, Zjazd zarządza głosowanie 

dodatkowe w którym udział biorą kandydaci z ostatniego miejsca i z równą ilością 
głosów.  

 
8. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona Prezydium, 

Przewodniczącego i dwóch zastępców zwykłą większością głosów. 
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  Wybory władz w organizacjach  związkowych  
 

§ 13 
 

 
1. W organizacjach związkowych liczących do 100 członków (licząc pracujących) 

wyboru władz dokonuje się na zebraniu ogólnym członków, a w organizacjach 
liczących ponad 100 członków na zebraniu delegatów. 
 

2. Przy wyborze delegatów na zebranie delegatów uwzględnia się wewnętrzną 
strukturę organizacyjną, przyjmując następującą proporcję liczby delegatów do 
ogólnej liczby członków Związku: 

 
a) w organizacji liczącej do 300 członków proporcja 1:5 tj. 20 do 60 delegatów, 
b) w organizacji liczącej do 600 członków proporcja 1:10 tj. 30 do 60 

delegatów, 
c) w organizacji liczącej do 1000 członków proporcja 1:15 tj. 40 do 66 

delegatów, 
d) w organizacji liczącej do 1500 członków proporcja 1:20 tj. 50 do 75 

delegatów, 
e) w organizacji liczącej ponad 1500 członków proporcja 1:25 tj. 50 do 75 

delegatów. 
 
3. W zebraniu ogólnym członków Związku lub w zebraniu delegatów w macierzystych 

organizacjach na prawach delegatów uczestniczą Przewodniczący Związku, 
Wiceprzewodniczący Związku i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pełniący funkcję 
w strukturze krajowej.  
 

4. W zebraniu delegatów bierne i czynne prawo wyborcze posiadają ustępujący 
Przewodniczący organizacji związkowej, Wiceprzewodniczący i Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej poza proporcją określoną w punkcie 2 niniejszego rozdziału. 

 
5. Ogólne zebranie członków Związku, zebranie delegatów w głosowaniu tajnym 

dokonuje wyboru: 
a) Przewodniczącego – bezwzględną większością głosów w I turze, 
b) Zarządu Związku – zwykłą większością głosów, 
c) Komisji Rewizyjnej – zwykłą większością głosów, 
d) Delegatów na Krajowy Zjazd Związku – zwykłą większością głosów. 

 
6. Uchwały zebrania ogólnego członków, zebrania delegatów podejmowane są zwykłą 

większością głosów w głosowaniu jawnym. 
 

7. Ogólne zebranie członków Związku, zebranie delegatów określa liczbowy skład: 
a) Zarządu Związku zgodnie z § 13 pkt 8, 
b) Prezydium Zarządu (w przypadku jego powołania) od 3 do 10 osób, 
c) Komisji Rewizyjnej od 3 do 7 osób, 
d) Wiceprzewodniczących. 
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8. Liczbowe składy Zarządu Związku organizacji związkowych uzależnione są od liczby 
pracujących członków. Zarząd Związku musi liczyć co najmniej 5 osób i nie może 
być większy niż: 
przy liczbie członków           do 100  -  do 8 osób 
przy liczbie członków   od 101  do 200  -  do 12 osób 
przy liczbie członków   od 201  do 400  -  do 14 osób 
przy liczbie członków  od 401  do 600  -  do 16 osób 
przy liczbie członków   od 601  do 800  -  do 18 osób 
przy liczbie członków   od 801  do 1000 -  do 20 osób 
przy liczbie członków   od 1001 do 1200 -  do 22 osób 
przy liczbie członków  od 1201 do 1400 -  do 24 osób 
przy liczbie członków   powyżej 1401   -  do 26 osób 

9. Wyboru Wiceprzewodniczących dokonuje się na wniosek Przewodniczącego  
na pierwszym posiedzeniu Zarządu spośród jego członów zwykłą większością 
głosów 

 
10. Członkowie Komisji Rewizyjnej na swoim pierwszym posiedzeniu dokonują wyboru 

spośród siebie Przewodniczącego i jego zastępcy/ców zwykłą większością głosów.  
 

11. W przypadku połączenia organizacji związkowych w trakcie trwania kadencji liczba 
członków Zarządu sumuje się do czasu wyborów w nowej kadencji.  

 
12. Liczbę delegatów emerytów i rencistów – członków Związku na zebranie delegatów 

ustalają samodzielnie Zarządy organizacji związkowych.  
 

13. Szczegółowy regulamin wyboru delegatów na zebrania delegatów we wszystkich 
organizacjach związkowych określą Zarządy tych organizacji. 

 
14. Zarząd Związku zwołuje zebranie członków (delegatów) informując o jego terminie  

i miejscu członków (delegatów) nie później niż na 14 dni przed terminem zebrania  
w sposób przyjęty w danej organizacji podstawowej. 

 
15. W przypadku spadku liczby członków Zarządu Związku lub Komisji Rewizyjnej 

uniemożliwiającej prawidłowe funkcjonowanie organizacji jej delegaci dokonują 
wyborów uzupełniających.  

 
Wybory władz w zakładowych organizacjach koordynacyjnych (ZOK) 

§ 14 
 

1. Każdy przewodniczący organizacji związkowej wchodzącej w skład ZOK jest 
członkiem Zarządu ZOK oraz Przewodniczący Związku, Wiceprzewodniczący 
Związku i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pełniący funkcję w strukturze 
krajowej.  
 

2. Członkowie Zarządu ZOK wybierają Przewodniczącego spośród siebie – zwykłą 
większością głosów. 

 

3. Wiceprzewodniczącego/cych ZOK wybierają członkowie Zarządu na wniosek 
przewodniczącego spośród członków Zarządu.  
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4. W ZOK Komisję Rewizyjną tworzą Przewodniczący Komisji Rewizyjnych organizacji 
podstawowych objęci zakresem działania ZOK, którzy wybierają spośród siebie 
Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących Komisji Rewizyjnej. 

 
5. Wybory przeprowadza się po zakończeniu kampanii sprawozdawczo-wyborczej  

w organizacjach związkowych wchodzących w skład ZOK. 
 
6. Wybory przeprowadza się w głosowaniu jawnym.  

 
 

Rozdział III  
Głosowanie i ustalanie wyników wyborów 

 
§ 15 

 
1. Głosowanie tajne odbywa się na kartach do głosowania sporządzonych przez 

komisję skrutacyjną opatrzonych pieczęcią Związku. 
 

2. Na kartach do głosowania wskazuje się liczbę kandydatów jaką należy skreślić, aby 
głos był ważny. 
 

3. Komisja skrutacyjna zapewnia bezpośredniość i tajność głosowania. 
 

4. Głos jest nieważny, jeżeli naruszono zasady głosowania tj.: 
 

a) nie skreślono wymaganej liczby kandydatów, 
b) oddano głos na zmienionej, zniszczonej lub przekreślonej karcie do głosowania, 
c) oddano głos na karcie z dopisanymi dodatkowo nazwiskami. 

 
Rozdział III a 

 
Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej umożliwiających 
porozumiewanie się na odległość 

 
§ 15a 

1. Posiedzenia wszelkich władz Statutowych Związku, w uzasadnionych przypadkach, 
mogą być przeprowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 
umożliwiających porozumiewanie się na odległość. 

2. Przepisy Ordynacji Wyborczej, w przypadku posiedzeń, o których mowa w ust. 1, 
stosuje się odpowiednio. 

3. Dla celów sporządzenia protokołu, przebieg posiedzeń, o których mowa w ust. 1, jest 
utrwalany audiowizualnie. 

 

Rozdział IV 
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Postanowienia końcowe 
§ 16 

 
1. Dokumentację z przeprowadzonych wyborów przechowują Zarządy organizacji 

związkowych i ZOK, przekazując jeden egzemplarz dokumentów do Rady Krajowej 
Związku w terminie 14 dni. 

 
2. Dokumentacje z przeprowadzonych wyborów na Krajowym Zjeździe Związku 

przechowuje się w Biurze Rady Krajowej. 
 
3. Zmiany władz dokonane w wyniku wyborów podlegają zgłoszeniu do KRS  

w terminie do 7 dni. 
 

4. Do interpretacji postanowień niniejszej „Ordynacji” upoważnione jest Prezydium 
Rady Krajowej. 


