Załącznik do uchwały nr 19/2018 Zarządu Głównego ZNP
z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji wyborczej

Instrukcja wyborcza
Zasady przeprowadzenia zebrań, konferencji sprawozdawczo-wyborczych
oraz Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego
I. Zasady organizacyjne zebrań (konferencji) sprawozdawczo-wyborczych
1. Zebrania członków oraz konferencje delegatów zwołuje zarząd danego ogniwa
w porozumieniu z zarządem wyższego szczebla i powiadamia pisemnie
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wszystkich członków (delegatów) oraz
komisję rewizyjną wyższego szczebla.
2. W konferencji sprawozdawczo-wyborczej biorą udział:
1) z głosem decydującym:
a) delegaci wybrani na konferencjach i zebraniach ogniw organizacyjnych niższego
szczebla,
b) delegaci wybrani na konferencjach i zebraniach sekcji związkowych,
c) na prawach delegata na odpowiednich oddziałowych, zakładowych konferencjach
delegatów ustępujący członkowie sekretariatów zarządów wszystkich szczebli,
z tym, że:
 członkowie sekretariatów oddziałów uzyskują mandaty na konferencje
sprawozdawczo-wyborcze oddziałów, których są członkami;
 członkowie sekretariatów okręgów mogą wskazać jeden wybrany przez siebie
oddział z terenu danego okręgu, w którego oddziałowej (międzyoddziałowej)
konferencji sprawozdawczo-wyborczej będą uczestniczyć na prawach delegata;
 członkowie Sekretariatu Zarządu Głównego mogą wskazać jeden wybrany
przez siebie oddział z terenu kraju, w którego oddziałowej (międzyoddziałowej)
konferencji sprawozdawczo-wyborczej będą uczestniczyć na prawach delegata;
 o swojej decyzji, osoby o których mowa w tiret 2 i 3, zobowiązane
są poinformować prezesa wybranego przez siebie oddziału, nie później niż 14 dni
przed dniem konferencji sprawozdawczo-wyborczej.
2) z głosem doradczym – przedstawiciele zarządu wyższego szczebla,
3) w części sprawozdawczej – niebędący delegatami członkowie ustępującego zarządu
i komisji rewizyjnej.
3. Konferencja jest prawomocna, jeżeli uczestniczy w niej co najmniej 2/3 delegatów.
4. Zebranie jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 50% członków danego
ogniwa. W drugim terminie zebranie przeprowadza się bez tego ograniczenia.
Zawiadomienie o zebraniu musi zawierać informację o pierwszym i drugim terminie jego
rozpoczęcia (drugi termin zebrania nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie
30 minut).
5. Wszystkie uchwały zebrania (konferencji) przyjmowane są zwykłą większością głosów,
o ile Statut ZNP nie stanowi inaczej.
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6. Zebranie (konferencja) sprawozdawczo-wyborcze musi być poprzedzone posiedzeniem
zarządu, na którym należy:
1) określić liczbę mandatów na konferencję tego ogniwa oraz ich podział,
2) określić liczbę mandatów na konferencję sekcji związkowej działającej przy tym
zarządzie,
3) przyjąć projekt sprawozdania z działalności zarządu,
4) przyjąć projekt programu działania w nowej kadencji,
5) przyjąć projekt porządku zebrania (konferencji),
6) przyjąć preliminarz wydatków związanych z zebraniem (konferencją),
7) określić proponowaną liczbę członków zarządu i komisji rewizyjnej nowej kadencji,
8) ustalić liczbę członków zarządów sekcji związkowych działających przy tym
zarządzie w nowej kadencji,
9) ustalić liczbę, wybieranych przez konferencję (zebranie) sekcji związkowej, członków
zarządu ogniwa organizacyjnego, przy którym działa dana sekcja,
10) ustalić liczbę członków komisji rewizyjnej wybieranych przez konferencję (zebranie)
sekcji związkowej działającej przy tym zarządzie.
7. Przed zebraniem sprawozdawczo-wyborczym (konferencją) powinno odbyć się
posiedzenie komisji rewizyjnej, na którym należy:
1) przyjąć projekt sprawozdania z działalności komisji,
2) dokonać oceny działalności zarządu,
3) sformułować wniosek w sprawie absolutorium.
II. Przeprowadzenie zebrań (konferencji) sprawozdawczo-wyborczych
1. W porządku dziennym zebrania (konferencji) przewiduje się m. in.:
1) otwarcie,
2) powołanie protokolantów,
3) wybór przewodniczącego (przewodniczących) obrad,
4) przyjęcie porządku obrad,
5) przyjęcie regulaminu obrad i regulaminu wyborów,
6) wybór komisji mandatowej i komisji uchwał (wyborczej),
7) sprawozdanie zarządu oraz komisji rewizyjnej,
8) sprawozdanie komisji mandatowej,
9) dyskusję nad sprawozdaniami,
10) głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu zarządowi,
11) ustalenie liczby członków:
a) zarządu lub rady danego ogniwa organizacyjnego,
b) komisji rewizyjnej danego ogniwa organizacyjnego,
c) Prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP – w przypadku Krajowej
Konferencji Nauki i Szkolnictwa Wyższego ZNP;
12) wybory prezesa, członków zarządu, rady, Prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego
i Nauki ZNP – w przypadku Krajowej Konferencji Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ZNP, komisji rewizyjnej, delegatów na konferencję wyższego szczebla,
13) wybór komisji skrutacyjnej (bezpośrednio po zamknięciu listy kandydatów),
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14) przedstawienie projektu programu na następną kadencję i dyskusję programową,
15) sprawozdanie komisji uchwał i wniosków,
16) przyjęcie uchwał konferencji (zebrania),
17) zamknięcie obrad.
2. Działalność komisji:
1) Komisja uchwał i wniosków przedstawia zebranym do zatwierdzenia projekt
programu działania na następną kadencję opracowany na podstawie propozycji
ustępującego zarządu, własnych wniosków komisji, wniosków wynikających
z dyskusji lub przedłożonych na piśmie przez uczestników zebrania (konferencji).
2) Komisja mandatowa w swoim sprawozdaniu na piśmie podaje liczbę uprawnionych
do uczestnictwa w zebraniu (konferencji) oraz stwierdza liczbę obecnych z głosem
decydującym i ważność mandatów delegatów. Na tej podstawie stwierdza,
czy zebranie lub konferencja są prawomocne.
3) Komisja wyborcza (nieobligatoryjna) przyjmuje zgłoszenia na listę kandydatów
do władz i na delegatów na konferencję wyższego szczebla. W razie jej niepowołania,
funkcję tę wykonuje przewodniczący zebrania (konferencji).
4) Komisja skrutacyjna sporządza na podstawie listy kandydatów karty do głosowania,
przeprowadza wybory, oblicza głosy, ogłasza wyniki wyborów, zabezpiecza
dokumentację wyborczą. Komisja sporządza protokół podpisany przez wszystkich
członków.
3. W przypadku stwierdzenia braku kworum w trakcie konferencji, przewodniczący
konferencji w porozumieniu z prezydium konferencji zarządza przerwę w obradach
wyznaczając termin jej dokończenia.
III. Wybory
1. Członkowie władz i organów statutowych ZNP wszystkich szczebli wybierani
są w głosowaniu tajnym.
2. Tajność głosowania zapewnia się w szczególności przez przygotowanie w miejscu
przeprowadzenia wyborów odpowiedniej liczby łatwo dostępnych miejsc
umożliwiających każdemu delegatowi nieskrępowane zapoznanie się z kartą
do głosowania oraz jej wypełnienie w sposób niewidoczny dla innych osób.
3. Konferencja (zebranie) wybiera w odrębnym głosowaniu prezesa.
4. Konferencja delegatów dokonuje wyboru zarządu, komisji rewizyjnej i delegatów
na konferencję wyższego szczebla tylko spośród delegatów i osób na prawach delegatów.
5. Delegatów na konferencję nadrzędnego ogniwa zebranie (konferencja) wybiera zgodnie
z liczbą mandatów ustaloną przez zarząd wyższego szczebla.
6. O sposobie zgłaszania kandydatów decyduje zebranie (konferencja).
7. Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na umieszczenie go na liście kandydatów.
Kandydat nieobecny na konferencji (zebraniu) może kandydować pod warunkiem
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wyrażenia pisemnej zgody na kandydowanie przedłożonej przez osobę zgłaszającą
kandydata.
8. Sposób zamknięcia listy kandydatów określa konferencja (zebranie).
9. Kandydatury zostają umieszczone na kartach do głosowania w kolejności alfabetycznej.
10. Głos jest ważny, jeżeli znak „x” (dwie przecinające się linie w obrębie kratki) postawiono
na karcie do głosowania w kratkach z lewej strony obok nazwisk co najwyżej tylu
kandydatów, ile jest miejsc mandatowych. W przypadku, gdy na karcie do głosowania
umieszczono nazwisko tylko jednego kandydata, głos jest ważny, jeżeli znak „x”
postawiono w kratce obok słowa „tak” albo „nie” umieszczonego pod nazwiskiem
kandydata.
11. Głos jest nieważny jeżeli:
a) na karcie do głosowania postawiono znak „x” w kratkach z lewej strony obok nazwisk
większej liczby kandydatów niż jest miejsc mandatowych,
b) na karcie do głosowania postawiono znak „x” w kratce obok słów „tak” i „nie”
umieszczonych pod nazwiskiem kandydata, albo znaku tego nie postawiono obok
żadnego z tych słów – w przypadku gdy na karcie do głosowania umieszczono
nazwisko tylko jednego kandydata.
c) karta do głosowania została przekreślona lub przedarta.
12. Delegat wrzuca kartę do urny lub urn znajdujących się w dostępnym i widocznym miejscu
przeprowadzenia wyborów, z zastrzeżeniem ust. 13.
13. Głosowanie, z zachowaniem przepisów niniejszej Instrukcji, może zostać przeprowadzone
za pomocą urządzeń elektronicznych pod warunkiem, że głosowania przeprowadzone
zostaną w czasie rzeczywistym, a wyniki będą prezentowane natychmiast po zamknięciu
głosowania w formie papierowego protokołu z głosowania.
14. Warunkiem koniecznym do wyboru jest uzyskanie większości, tj. więcej niż 50% ważnie
oddanych głosów.
15. Jeżeli większa liczba kandydatów niż jest miejsc mandatowych uzyska ponad 50% ważnie
oddanych głosów, wybrani są ci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
16. Gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów (jednak więcej
niż 50%) i powoduje to przekroczenie ustalonej liczby członków zarządu, rady, komisji
rewizyjnej lub delegatów, zarządza się głosowanie dodatkowe. W przypadku zarządu,
rady lub komisji rewizyjnej, zebranie (konferencja) może podjąć uchwałę zwiększającą
ich składy osobowe. Na liście do dodatkowego głosowania umieszcza się nazwiska
wszystkich kandydatów, którzy otrzymali taką samą liczbę głosów.
17. Jeżeli w głosowaniu wymaganą liczbę głosów (ponad 50%) uzyska mniej kandydatów
niż wynosi ustalona liczba miejsc – przeprowadza się wybory uzupełniające
albo konferencja (zebranie) podejmuje uchwałę o zmniejszeniu składu liczbowego
zarządu, rady lub komisji rewizyjnej.
18. Wybory uzupełniające przeprowadza się w trybie określonym niniejszą Instrukcją.
IV. Wybory w sekcjach związkowych
1. Wybory w sekcjach związkowych odbywają się odpowiednio przed zebraniami
(konferencjami) oddziałów, okręgów, Krajowym Zjazdem Delegatów.

-5-

2. Konferencje (zebrania) sekcji związkowych dokonują wyborów zgodnie z art. 86 Statutu
ZNP, przepisy działów I-III stosuje się odpowiednio.
V. Kluby młodego nauczyciela
1. Wybory w klubach młodego nauczyciela odbywają się odpowiednio przed zebraniami
(konferencjami) oddziałów, okręgów, Krajowym Zjazdem Delegatów.
2. Kluby młodego nauczyciela dokonują wyborów zgodnie z § 6 Regulaminu klubów
młodego nauczyciela, przepisy działów I-III stosuje się odpowiednio.
VI. Postanowienia końcowe
1. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń co do prawomocności wyboru – kompetentne
do rozstrzygnięcia sprawy jest prezydium zarządu lub rady wyższego szczebla.
2. Listę delegatów na konferencję wyższego szczebla oraz członków zarządu i komisji
rewizyjnej wyższego szczebla wybranych na danym zebraniu (konferencji)
wraz z ich ankietami personalnymi należy przesłać zarządowi ogniwa wyższego szczebla
w ciągu 14 dni od daty przeprowadzenia zebrania (konferencji). Wzór ankiety określa
załącznik do Instrukcji.
3. Postanowienia niniejszej Instrukcji w odniesieniu do konferencji sprawozdawczowyborczych stosuje się odpowiednio do Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP.

