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ZASADY WYBORCZE ZARZĄDÓW WOJEWÓDZKICH I STRUKTUR TERENOWYCH 
FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 

przyjęte na posiedzeniu Zarządu Głównego FZZ  w dniu 25 października 2018 r. 

 
Na podstawie art. 19 pkt 3 oraz art. 20 pkt 5 Statutu Forum Związków Zawodowych, Zarząd 
Główny ustala zasady wyborcze organów Zarządów Wojewódzkich Forum Związków 
Zawodowych oraz struktur terenowych.  
 

§ 1 
SKŁAD ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO 

 
W skład Zarządu Wojewódzkiego wchodzą:  

1. przewodniczący i wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego w liczbie określonej 
uchwałą przez Zarząd Wojewódzki,  

2. przedstawiciele ogólnopolskich organizacji członkowskich Forum w danym 
województwie, według następującego klucza:  

a) do 200 członków – 1 osoba   
b) od 201 do 500 członków – 2 osoby   
c) od 501 do 1000 członków – 3 osoby  
d) na każde kolejne rozpoczęte tysiąc członków – dodatkowo 1 osoba  

3. przedstawiciele zakładowych i międzyzakładowych organizacji związkowych 
przyjętych do Forum Związków Zawodowych na wniosek Zarządu Wojewódzkiego i 
zrzeszających w danym województwie;  

a) od 100 do 500 członków – 1 osoba  
b) od 501 do 1000 członków – 2 osoby,  
c) na każde kolejne rozpoczęte tysiąc członków – dodatkowo 1 osoba  

 
 

§ 2 
 

ZASADY WYBORCZE PREZYDIUM ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO FORUM ZWIĄZKÓW 
ZAWODOWYCH 

 
1. Wyborcze posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego otwiera ustępujący Przewodniczący 

lub upoważniony ustępujący Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum 
Związków Zawodowych, a w przypadku ich nieobecności Wiceprzewodniczący 
Forum, który poddaje pod głosowanie wybór członków Komisji Uchwał i Wniosków 
oraz Przewodniczącego zebrania.  
 

2. Wyboru osób, o którym mowa w pkt. 1 dokonuje się spośród członków Zarządu 
Wojewódzkiego obecnych na posiedzeniu wskazanych przez organizacje związkowe 
w trybie § 1 pkt 2 i 3 niniejszych zasad.  Wybór ten następuje w głosowaniu jawnym. 
 

3. Zgodnie z art. 20 pkt 2 Statutu Forum, w skład Prezydium Zarządu Wojewódzkiego 
wchodzą: 

a) Przewodniczący 
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b) Wiceprzewodniczący,  
c) Członek Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. 

4. Niniejsze zasady dotyczą wyboru jedynie osób, o których mowa w § 2 pkt 3 ppkt a) i 
b). 

 
5. Każdemu uprawnionemu członkowi Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków 

Zawodowych przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze. 
 

6. Wyboru osób, o których mowa w § 2 pkt 3 ppkt a) i b) dokonuje się spośród 
nieograniczonej liczby kandydatów. Decyzję o zamknięciu listy kandydatów 
podejmują członkowie Zarządu Wojewódzkiego - obecni na posiedzeniu, w 
głosowaniu jawnym, po uprzednim wniosku formalnym zgłoszonym przez obecnego 
podczas posiedzenia członka Zarządu Wojewódzkiego. 
 

7. Wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczących Zarządu Wojewódzkiego można 
dokonać wyłącznie spośród członków właściwego Zarządu Wojewódzkiego, 
biorących udział w posiedzeniu. 
 

8. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna powołana przez Zarząd Wojewódzki. 
 

9. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na funkcję w 
Prezydium Zarządu Wojewódzkiego. Wyboru członków Komisji Skrutacyjnej 
dokonuje się w głosowaniu jawnym. 

 
§ 3  

 
SKŁAD I ZASADY WYBORCZE STRUKTUR POWIATOWYCH LUB MIEJSKICH FORUM 

ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 
 

1. W przypadku podjęcia przez właściwy miejscowo Zarząd Wojewódzki Forum 
Związków Zawodowych, w trybie art. 18 pkt 4 Statutu decyzji o powołaniu na 
określonym terenie struktury powiatowej lub miejskiej w jej skład wchodzą: 

 a) po 1 przedstawicielu z każdej organizacji działających na terenie powiatu, 
 b) członek Powiatowej Rady Rynku Pracy. 
 

2. Wyborcze posiedzenie zarządu powiatowego otwiera ustępujący Przewodniczący lub 
upoważniony ustępujący Wiceprzewodniczący zarządu powiatowego lub miejskiego 
Forum, a w przypadku ich nieobecności Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego  
Forum, który poddaje pod głosowanie wybór członków Komisji Uchwał i Wniosków 
oraz Przewodniczącego zebrania. 
 

3. W przypadku nowopowstającej struktury powiatowej lub miejskiej posiedzenie 
otwiera Przewodniczący lub upoważniony Wiceprzewodniczący właściwego 
miejscowo Zarządu Wojewódzkiego Forum.  
 

4. Wyboru, o którym mowa w pkt 2 dokonuje się spośród członków zarządu 
powiatowego lub miejskiego obecnych na posiedzeniu. Wybór ten następuje w 
głosowaniu jawnym. 
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5. Zarząd powiatowy lub miejski spośród swoich członków dokonuje wyboru 
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego zarządu powiatowego lub miejskiego FZZ.  

6. Każdemu uprawnionemu członkowi zarządu powiatowego lub miejskiego Forum 
Związków Zawodowych przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze. 
 

7. Wyboru dokonuje się spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Decyzję o 
zamknięciu listy kandydatów podejmują członkowie zarządu powiatowego lub 
miejskiego - obecni na posiedzeniu, w głosowaniu jawnym, po uprzednim wniosku 
formalnym zgłoszonym przez obecnego na posiedzeniu członka zarządu powiatowego 
lub miejskiego.  
 

8. Wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego zarządu powiatowego lub 
miejskiego można dokonać wyłącznie spośród członków właściwego zarządu 
powiatowego lub miejskiego, biorących udział w posiedzeniu. 
 

9. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna powołana przez zarząd powiatowy lub 
miejski FZZ. 
 

10. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na funkcję w 
organach zarządu powiatowego lub miejskiego. Wyboru członków Komisji 
Skrutacyjnej dokonuje się w głosowaniu jawnym. 

 
§ 4  

 
GŁOSOWANIE  

 
1. Wybory Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego/cych następują w głosowaniu 

tajnym,  po uzyskaniu zwykłej większości głosów. 
 

2. W sytuacji, gdy dwóch lub większa ilość kandydatów otrzyma równą liczbę głosów, a 
przekracza to ustaloną liczbę wybieranych członków, zarządza się głosowanie 
dodatkowe spośród tych kandydatów. 
 

3. Głosowanie zarządza Przewodniczący zebrania. 
 

4. Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna, która przekazuje członkom Zarządu 
Wojewódzkiego – zgodnie z listą obecności - karty do głosowania opatrzone pieczęcią 
Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych. Głosujący na otrzymanych 
kartach pozostawiają jedynie nieskreślone imiona i nazwiska tych kandydatów, na 
których oddają swój głos w liczbie nie większej niż przypada na daną funkcję.  
 

5. Po wypełnieniu karty do głosowania należy ją umieścić w specjalnie do tego 
przygotowanej urnie. Liczenia głosów dokonują członkowie Komisji Skrutacyjnej, 
którzy sporządzają z tej czynności protokół. Po zakończonym głosowaniu, protokół 
oraz karty do głosowania (zabezpieczone w zamkniętej kopercie) członkowie Komisji 
Skrutacyjnej przekazują Przewodniczącemu zebrania. 
 

6. Głos jest nieważny w przypadku, gdy: 
a) oddany został na innej karcie do głosowania niż sporządzona przez Komisję 

Skrutacyjną 
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b) pozostawiono na karcie do głosowane większą liczbę kandydatów niż 
określona przez ZW, 

c) dopisano na karcie do głosowania nazwisko kandydata nie zgłoszonego 
wcześniej w odpowiednim punkcie porządku obrad, 

d) karta jest przekreślona, nieczytelna, zniszczona lub podarta. 
 

7. Członkowie Komisji Uchwał i Wniosków sporządzają protokół z przebiegu całości 
zebrania wskazując podjęte uchwały i wnioski jakie zostały zgłoszone.  

 
8. Zasady głosowania określone w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio dla 

organów struktur powiatowych lub miejskich Forum Związków Zawodowych.  
 

§ 5 
 

KADENCJA 
 

1. Kadencja Zarządów Wojewódzkich i ich organów oraz organów struktur terenowych 
(powiatowych i miejskich) jest identyczna jak pozostałych organów statutowych 
Forum. 
 

2. Członkowie organów struktur terenowych mogą zostać odwołani przed upływem 
kadencji. Odwołanie następuje w trybie identycznym jak powołanie.  

 
3. Mandat wybieranego członka zarządu powiatowego lub miejskiego, o którym mowa w 

§ 3 pkt 5 niniejszych zasad wygasa przed upływem kadencji w razie: 
 śmierci 
 rezygnacji z mandatu 
 na wniosek organizacji macierzystej. 

 
4. Decyzję o wygaśnięciu mandatu, w stosunku do osób, o których mowa powyżej 

podejmuje właściwy organ statutowy organizacji członkowskiej Forum. 
 
 

§ 6 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Niniejsze Zasady wyborcze nie dotyczą osób desygnowanych przez Prezydium 
Forum do gremiów dialogu społecznego.  
 

2. W sprawach nie objętych niniejszymi zasadami decyzję podejmuje Prezydium 
Forum Związków Zawodowych i przedkłada Zarządowi Głównemu Forum.  

 
3. Zarząd Główny Forum Związków Zawodowych jest uprawniony do interpretacji 

niniejszych Zasad. 


