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Zał. nr 1 do Statutu  
 

REGULAMIN  

WYBORÓW ORGANÓW 
KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ (PKZP) 

PRZY KATOWICKICH WODOCIĄGACH  
SPÓŁKA AKCYJNA 

 
 
 

ROZDZIAŁ I 
WYBÓR DELEGATÓW NA WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW 

 
§1 

1. Niniejszy rozdział określa zasady i tryb wybierania delegatów na Walne Zebranie 
Delegatów Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej działającej przy Katowickich Wodociągach 
Spółka Akcyjna. 

2. Zasady wyboru Delegatów stosuje się do Walnego Zebrania Delegatów zwołanego 
w każdym trybie (zwyczajne, nadzwyczajne czy wyborcze Walne Zgromadzenie 
Delegatów). 

 
§2 

Delegatem na Walne Zebranie może być każdy członek PKZP. 
 

§3 
1.  Za przeprowadzenie wyborów Delegatów na walne zebranie odpowiada Zarząd PKZP. 
2. Wybory Delegatów odbywają się pod społecznym nadzorem zakładowych organizacji 

związkowych. 
 

§4 
1. Zarząd PKZP podaje do publicznej wiadomości planowany termin oraz tryb zwołania 

Walnego Zebrania Delegatów. W wyjątkowych sytuacjach, posiedzenia zwyczajne lub 
nadzwyczajne Walnego zebrania członków/Delegatów mogą się odbywać zdalnie. 
Głosowanie zdalne nie dotyczy spraw personalnych. 

2. Na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zebrania Delegatów na poszczególne 
działy i oddziały należy dostarczyć listy członków PKZP. 

3. Osoby znajdujące się na listach wybierają ze swojego grona delegatów w następujący 
sposób: 
- wyboru należy dokonać w sposób jawny, 
- na każdych 5-ciu członków PKZP z działu/oddziału przypada jeden delegat. 
Przykład wyboru ilości delegatów: 
w dziale znajduje się 12 członków PKZP – ilość delegatów to 3 osoby, 
w dziale znajduje się 19 członków PKZP – ilość delegatów to 4 osoby. 
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4. Listy wybranych Delegatów, zatwierdzone przez kierowników działów/oddziałów należy 
zwrócić do Zarządu PKZP najpóźniej na 14 dni prze terminem Walnego Zebrania 
Delegatów. 

5. Kierownicy umożliwią Delegatom wzięcie udziału w Walnym Zebraniu Delegatów. 
6. Z listy emerytów i rencistów – członków PKZP, Zarząd PKZP w konsultacji z zakładowymi 

organizacjami związkowymi wybiera Delegatów, zgodnie z zapisami §4 pkt.2, których 
następnie zawiadamia o terminie Walnego Zebrania Delegatów. 

 
§5 

Wybory Delegatów przeprowadza się każdorazowo przed planowanym Walnym Zebraniem 
Delegatów. 

 
§6 

1. Zarząd PKZP na 7 dni przed planowanym terminem Walnego Zebrania Delegatów podaje 
do wiadomości publicznej zatwierdzoną listę wszystkich delegatów. 

2. Zarząd PKZP podaje również do wiadomości publicznej termin, miejsce oraz godzinę 
zwołania Walnego Zebrania Delegatów wraz z planem zebrania. 

 
 

ROZDZIAŁ II 
WYBÓR ZARZĄDU ORAZ KOMISJI REWIZYJNEJ 

 
§1 

Rozdział określa zasady i tryb wybierania przez Walne Zebranie Delegatów, Zarządu oraz 
Komisji Rewizyjnej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. 

 
§2 

1. Za przeprowadzenie wyborów Zarządu i Komisji Rewizyjnej odpowiada dotychczasowy 
Zarząd PKZP. 

2. Wybory odbywają się pod społecznym nadzorem zakładowych organizacji związkowych. 
3. Do Zarządu wybiera się 5 osób. 
4. Do Komisji Rewizyjnej wybiera się 3 osoby. 

 
§3 

1. Czynne prawo wyborcze (prawo do wybierania) przysługuje każdemu delegatowi PKZP. 
2. Bierne prawo wyborcze (prawo do bycia wybieranym) przysługuje każdemu członkowi 

PKZP. 
3. Zarząd PKZP powiadamia członków PKZP o Wyborczym Walnym Zebraniu Delegatów nie 

później niż 21 dni przed planowanym terminem. 
4. Zgłoszenia kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonują członkowie PKZP w ciągu 

14 dni od dnia powiadomienia. 
 

§4 
1. Prawo zgłaszania na członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej przysługuje wszystkim 

członkom PKZP. 
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2. Zgłoszenia kandydatów na członków organów PKZP dokonuje grupa co najmniej 10 
członków w terminie określonym w §3 pkt.4. 

3. Kandydować można jedynie do jednego organu PKZP (Zarząd lub Komisja Rewizyjna). 
4. Zgłoszenia kandydata dokonuje się na formularzu wg załącznika nr 1. 
5. Zgłoszenia przyjmuje Zarząd PKZP. 
6. Zgłoszenie kandydata dokonane w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem jest 

nieważne. 
 

§5 
1. Zarząd PKZP sporządza listę kandydatów i podaje ją do publicznej wiadomości na 7 dni 

przed planowanym Walnym Zebraniem Delegatów. 
2. Nazwiska kandydatów na liście umieszczane są alfabetycznie. 
3. Lista zgłoszonych kandydatów zawiera nazwisko i imię, jednostkę zatrudniającą 

kandydata. 
 

§6 
1. Zarząd PKZP powołuje 3-osobową Komisję Wyborczą, która organizuje i przeprowadza 

wybory w dniu planowanego Walnego zebrania członków/delegatów PKZP. 
2. W skład Komisji Wyborczej wchodzi 2 przedstawicieli Związków Zawodowych i 1 członek 

PKZP. 
3. Komisja Wyborcza odpowiada za przygotowanie kart do głosowania, w ilości zgodniej  

z liczbą Delegatów uprawnionych do głosowania. 
4. Nazwiska kandydatów umieszcza się alfabetycznie. 
5. Karta do głosowania musi zawierać instrukcję, kiedy oddany głos jest ważny. 

 
§7 

1. Wybory organów PKZP są tajne. 
2. Wybory są ważne jeżeli wzięło w nich udział co najmniej 50% ogólnej liczby Delegatów.  

W przypadku gdy w wyborach nie wzięło udziału co najmniej 50% Delegatów, po upływie 
30 min od tych wyborów przeprowadza się ponowne wybory, które uważa się za ważne 
bez względu na liczbę Delegatów, którzy wzięli w nich udział. 

3. Każdemu Delegatowi przysługuje prawo oddania jednego głosu na kandydata do Zarządu i 
jednego głosu na kandydata do Komisji Rewizyjnej. 

 
§8 

1. Komisja Wyborcza ogłasza zakończenie głosowania. 
2. Liczenie głosów odbywa się bez udziału osób spoza Komisji Wyborczej. 
3. Po przeliczeniu głosów Komisja Wyborcza sporządza protokół, w którym podaje: 

- datę, miejsce i cel przeprowadzenie wyborów, 
- liczbę Delegatów uprawnionych di głosowania, 
- liczbę Delegatów głosujących, 
- liczbę głosów ważnych, 
- liczbę głosów nieważnych, 
- liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, 
- inne istotne informacje dotyczące przebiegu wyborów. 

4. Członkami Zarządu i Komisji Rewizyjnej zastają kandydaci, którzy otrzymali kolejno 
największą liczbę głosów. 
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5. W przypadku gdy kandydaci na członków organów PKZP otrzymają równą liczbę głosów, a 
liczba miejsc pozostałych do obsadzenia jest mniejsza od liczby tych kandydatów, wyboru 
członków do organów PKZP dokonują członkowie Komisji Wyborczej, spośród tych 
kandydatów. 

6. Kandydata na członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej PKZP uważa się za wybranego z dniem 
stwierdzenia przez Komisję Wyborczą ważności wyborów. 

 
§9 

1. Ważność wyborów stwierdza Komisja Wyborcza i podaje wyniki do publicznej wiadomości. 
2. Informację o przeprowadzonych wyborach Komisja Wyborcza przekazuje Pracodawcy. 

 
§10 

Dokumentacja wyborcza przekazywana jest nowemu Zarządowi i przechowywana co 
najmniej jedna kadencję. 

 
§11 

1. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu PKZP lub Komisji Wyborczej następuje wskutek: 
- zrzeczenia się mandatu, 
- rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, 
- złożenia wniosku o odwołanie z pełnionej funkcji prze Walne Zgromadzenie Delegatów. 

2. Po wygaśnięciu mandatu w czasie kadencji organizuje się wybory uzupełniające, stosując 
odpowiednio zasady określone w niniejszym Regulaminie. 

 
§12 

Kadencja Zarządu PKZP i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata od dnia jej wyboru. 
 

§13 
Wybory przeprowadzane są na koszt Spółki. 
 

§14 
1. Niniejszy regulamin został przyjęty przez Walne zebranie członków/delegatów PKZP  

przy Katowickich Wodociągach S.A. na posiedzeniu w dniach 22-23.07.2021 r. 


