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ORDYNACJA  WYBORCZA 
wyborów prezesa Zarządu, członków Zarządu i członków  Komisji Rewizyjnej 

 
XXIV Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich 

Warszawa, 17 stycznia 2019 r. 
 
 

I. ZASADY OGÓLNE 
1. Ordynacja określa zasady i tryb wyborów prezesa Zarządu, członków Zarządu i członków Komisji 

Rewizyjnej Związku Powiatów Polskich przez Zgromadzenie Ogólne Związku. 
2. W wyborach uczestniczą delegaci powiatów/miast na prawach powiatu, których rady podjęły uchwałę 

o przystąpieniu do Związku i wydelegowały swego przedstawiciela. 
3. Wybranym na prezesa Zarządu albo w skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może być każdy spośród 

delegatów na Zgromadzenie Ogólne. 
4. Zgodnie z § 16 ust. 1 i 2 Statutu Związku każdemu delegatowi przysługuje następująca liczba głosów: 

a) delegatowi powiatu o liczbie mieszkańców do 60 tys.     - 1 głos 
b) delegatowi powiatu o liczbie mieszkańców powyżej 60 tys. do 120 tys.  - 2 głosy 
c) delegatowi powiatu o liczbie mieszkańców powyżej 120 tys. do 500 tys.  - 3 głosy 
d) delegatowi powiatu  o liczbie mieszkańców powyżej 500 tys.    - 4 głosy 

5. Wybory są bezpośrednie i tajne. 

 
II. SPIS DELEGATÓW 

1. Komisja Mandatowa sporządza spis delegatów, zawierający: 
a) imię i nazwisko delegata, 
b) nazwę reprezentowanego przezeń powiatu, 
c) liczbę mieszkańców powiatu i wynikającą z niej liczbę głosów, którymi delegat dysponuje. 

2. Podczas posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego, na którym dokonuje się wyborów, Komisja Mandatowa 
udostępnia spis delegatom. Każdy delegat sprawdza, czy znajduje się w spisie i czy liczba głosów, 
którymi dysponuje, jest prawidłowa. Zgodność tych danych ze stanem faktycznym delegat potwierdza 
własnoręcznym podpisem. Lista stanowi załącznik do protokołu z wyborów. 

3. Przed rozpoczęciem głosowania Komisja sprawdza, czy nikt nie wnosi zastrzeżeń do danych zawartych 
w spisie. Zastrzeżenia wnosi się na piśmie do Komisji Mandatowej. 

4. Jeżeli nikt nie wnosi zastrzeżeń Zgromadzenie przystępuje do wyborów. 
5. Jeżeli którykolwiek z delegatów wnosi zastrzeżenia do danych zawartych w spisie, Komisja Mandatowa 

przystępuje do sprawdzenia tych zastrzeżeń. W takim przypadku do wyborów można przystąpić dopiero 
po przyjęciu wyjaśnień Komisji Mandatowej przez Zgromadzenie Ogólne w drodze uchwały podjętej 
zwykłą większością głosów. 

 
III. ZGŁASZANIE KANDYDATÓW 

1. Zamiar kandydowania na prezesa Zarządu, do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej delegaci zgłaszają 
do Komisji Skrutacyjnej, podając swoje imię i nazwisko, nazwę reprezentowanego powiatu, funkcje 
pełnione w organach powiatu. Karty zgłoszenia kandydata przekazuje się od Komisji Mandatowej. 

2. Zgłoszenia kandydata może dokonać także inny delegat. Wówczas do zgłoszenia musi być dołączone 
pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie. 

3. Komisja Skrutacyjna dokonuje rejestracji kandydata na liście kandydatów do wskazanego w zgłoszeniu 
organu Związku, w kolejności zgłoszeń. 

 
IV. LICZEBNOŚĆ ORGANÓW ZWIĄZKU 

Zarząd liczy, łącznie z prezesem, 21 osób. Komisja Rewizyjna liczy 9 osób – z zastrzeżeniem zapisów pkt 
VII  ust. 8. 

 
V. KARTY DO GŁOSOWANIA 

1. Na kartach do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona zarejestrowanych 
kandydatów z podaniem powiatu i pełnionych w organach powiatu funkcji. 

2. Kartę do głosowania opatruje się pieczęcią Związku. 
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VI. GŁOSOWANIE 

1. Delegat otrzymuje tyle kart do głosowania, iloma głosami dysponuje, zgodnie z pkt I ust. 4. 
2. Komisja Skrutacyjna do głosowań tajnych wydaje kolejno delegatom karty do głosowania tajnego.  

Odbiór kart delegat potwierdza własnoręcznym podpisem na arkuszu spisu delegatów. 
3. Przy odbiorze kart do głosowania delegat okazuje Komisji mandat delegata, na którym Komisja dokonuje 

adnotacji stwierdzającej wydanie kart do danego głosowania tajnego. 
4. Po otrzymaniu kart delegat przystępuje do głosowania. Głosowanie odbywa się poprzez skreślenie takiej 

liczby kandydatów, aby na karcie pozostało najwyżej tyle nazwisk, ile wynosi liczba mandatów 
do obsadzenia. 

5. Głosowanie odbywa się przez wrzucenie kart do głosowania do urny zapieczętowanej przez Komisję 
Skrutacyjną. Głosowanie kończy przewodniczący, który po stwierdzeniu, że wszyscy obecni oddali 
głosy, zarządza zakończenie głosowania. 

6. Głosowania przerywać nie wolno. W razie okoliczności uniemożliwiających jego kontynuowanie Komisja 
może je odroczyć do chwili ustania tych okoliczności. W takim przypadku Komisja pieczętuje dodatkowo 
urnę i oddaje ją na przechowanie przewodniczącemu. Po podjęciu głosowania Komisja stwierdza, czy 
pieczęcie nie zostały naruszone. 

 

VII. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYBORÓW 
1. Ustalenie wyników głosowania następuje niezwłocznie po zakończeniu głosowania. 
2. Na podstawie adnotacji w spisie delegatów Komisja Skrutacyjna ustala liczbę wydanych kart 

do głosowania. Następnie przewodniczący otwiera w obecności wszystkich członków Komisji urnę, 
po czym przelicza się znajdujące się w niej karty, ustalając liczbę oddanych głosów. Nie może ona 
przekroczyć liczby wydanych kart do głosowania. 

3. Następnie Komisja ustala liczbę ważnie oddanych głosów. Głos uważa się za nieważny, gdy na karcie 
pozostawione są nazwiska większej liczby kandydatów, niż wynosi liczba miejsc do obsadzenia. 

4. Następnie Komisja przystępuje do obliczania głosów oddanych na poszczególnych kandydatów. 
5. Komisja sporządza protokół z głosowania i wyborów, zawierający dane o liczbie: 

a) osób uprawnionych do głosowania, 
b) osób uczestniczących w głosowaniu (którym wydano karty), 
c) wydanych kart do głosowania, 
d) głosów oddanych, ważnych i nieważnych, 
e) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów a następnie wyniki wyborów – 

to znaczy imiona i nazwiska osób wybranych do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Związku. 
6. Za wybranego na prezesa Zarządu uważa się tego spośród kandydatów, który uzyskał największą liczbę 

i jednocześnie bezwzględną większość głosów (§ 22 ust. 2 Statutu). 
7. Za wybranych w wyborach do Zarządu i Komisji Rewizyjnej uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali 

kolejno największą liczbę głosów, w liczbie równej liczbie pozostających do obsadzenia mandatów 
(w wyborach do Zarządu i Komisji Rewizyjnej wymagana jest bezwzględna większość głosów - § 22 ust. 
2 Statutu). 

8. W przypadku nierozstrzygnięcia obsady funkcji prezesa albo przynajmniej jednego mandatu członka 
Zarządu lub Komisji Rewizyjnej następuje druga tura wyborów, do której przechodzi tylu spośród 
kandydatów, którzy otrzymali kolejno największe liczby głosów w pierwszej turze, ile wynosi dwukrotność 
liczby mandatów pozostających wciąż do obsadzenia. W przypadku braku rozstrzygnięcia także 
w drugiej turze, do tury trzeciej przechodzi tylu spośród kandydatów, którzy otrzymali kolejno największe 
liczby głosów, ile wynosi liczba miejsc nadal pozostających do obsadzenia. Nierozstrzygnięcie wyborów 
w trzeciej turze oznacza zakończenie wyborów bez obsadzenia miejsc nieobsadzonych w turze I i II. 

9. Niezwłocznie po sporządzeniu i podpisaniu przez Komisję protokół podaje się do wiadomości delegatów. 
 

 
Sprawdzono pod względem prawnym 

 
       Radca Prawny 
 
             Bernadeta Skóbel 


