
Uchwała nr AD /2016
Krajowego Zjazdu Polskiego Czerwonego Krzyża z dnia 19 czerwca 2016 r.

w sprawie zasad wyboru organów Polskiego Czerwonego Krzyża.

Na podstawie § 27 pkt 7 Statutu Polskiego Czerwonego Krzyża,

Krajowy Zjazd Polskiego Czerwonego Krzyża uchwala następujące zasady wyboru organów
Polskiego Czerwonego Krzyża:

§1

1. Wyboru organów statutowych Polskiego Czerwonego Krzyża na wszystkich szczeblach
organizacyjnych dokonują delegaci do organów stanowiących:
1) na szczeblu podstawowym - ogólnego zebrania członków jednostki podstawowej,
2) na szczeblu rejonowym - zjazdu oddziału rejonowego,
3) na szczeblu okręgowym - zjazdu oddziału okręgowego,
4) na szczeblu krajowym - Krajowego Zjazdu PCK,z zastrzeżeniem § 1 ust. 2 niniejszej uchwały.

2. Wyboru krajowych organów statutowych Polskiego Czerwonego Krzyża dokonują również osoby
z głosem stanowiącym, uczestniczące w Krajowym Zjeździe PCK, tj. Prezes PCK oraz prezesi
oddziałów okręgowych PCK.

§2
Wybory organów statutowych Polskiego Czerwonego Krzyża odbywają się:

1) w ramach kampanii sprawozdawczo-wyborczej,
2) w okresie kadencji organów statutowych PCK, jeżeli zaistnieje konieczność wyboru organów

statutowych PCK lub ich członków - na nadzwyczajnych posiedzeniach właściwych organów
stanowiących PCK.

§3
Wybory do organów statutowych Polskiego Czerwonego Krzyża wszystkich szczebli organizacyjnych
odbywają się w głosowaniu tajnym.

§4
Kadencja organów statutowych PCKtrwa 4 lata.

§5
1. Każdy pełnoletni członek zwyczajny i honorowy PCK posiada czynne i bierne prawo wyborcze

do organów statutowych PCK.
2. Członkowie PCK, którzy nie ukończyli 18 roku życia, posiadają czynne i bierne prawo wyborcze

do organów statutowych PCKwyłącznie w ramach struktur ruchu młodzieżowego PCK.
3. Członek zwyczajny PCK, który jest pracownikiem PCK lub jego jednostki organizacyjnej posiada

wyłącznie czynne prawo wyborcze do organów statutowych PCK.

§6
1. Kandydaci do organów statutowych PCKwszystkich szczebli organizacyjnych powinni:

a. posiadać stosowną wiedzę o PCK i o środowisku, w jakim organizacja działa, umiejętności
niezbędne do wypełniania zobowiązań wynikających z pełnionych funkcji oraz dysponować
czasem umożliwiającym realizację przyjętych obowiązków,

b. posiadać nieposzlakowaną opinię,
c. podpisać oświadczenie zatwierdzone odpowiednią uchwałą Zarządu Głównego PCK,
d. wyrazić zgodę na kandydowanie i być obecni na posiedzeniu, na którym są wybierani.



2. W przypadku, jeżeli umowa o pracę z byłym pracownikiem, została rozwiązana przez PCK
lub jednostkę organizacyjną PCK z powodu ciężkiego naruszenia przez kandydata podstawowych
obowiązków pracowniczych przyjmuje się, że kandydat nie spełnia warunku, o którym mowa
w ust. 1 pkt b.

§7
1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się kandydowanie osoby nieobecnej, jeżeli osoba

ta złożyła pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie do danego organu
statutowego PCK.

2. Postanowienie § 7 ust. 1 niniejszych zasad nie ma zastosowania do kandydatów na funkcję
prezesa danego szczebla organizacyjnego PCK.

§8
Do organów statutowych PCKnie mogą kandydować, ani pełnić w nich funkcji osoby, które:

1) działały na szkodę PCK lub na podstawie decyzji właściwego organu nie mogą pełnić
określonych funkcji w PCK,

2) nie złożyły oświadczenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt c,
3) zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej ścigane

z oskarżenia publicznego lub za popełnione przestępstwo skarbowe,
4) są pracownikami PCK lub jego jednostki organizacyjnej,
5) nie spełniają warunku określonego w § 6 ust. 1 pkt b.

§9
1. Funkcje prezesa lub wiceprezesa na każdym szczeblu organizacyjnym nie mogą być łączone

z pełnieniem tych funkcji w zarządzie niższego lub wyższego szczebla organizacyjnego.
2. Prezesi i członkowie zarządów na szczeblu krajowym i okręgowym mogą pełnić te same funkcje

przez dwie kolejne kadencje, przy czym jako pierwszą kadencję liczy się kadencję rozpoczynającą
się w roku 2012.

3. Członkowie komisji rewizyjnych nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać
z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległości służbowej, oraz nie mogą być członkami komisji rewizyjnych niższego
lub wyższego szczebla organizacyjnego.

§ 10
1. Za osoby wybrane uznaje się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów, jednakże nie

mniej niż 50% oddanych ważnie głosów.
2. Jeżeli skład organu statutowego PCK nie został wybrany w całości w związku z tym, że kandydaci

nie otrzymali odpowiedniej ilości głosów, bądź też uzyskali równą liczbę głosów - przeprowadza
się wybory dodatkowe.

3. W wyborach dodatkowych decyduje zwykła większość głosów.

§ 11
Jeżeli liczba kandydatów do organów statutowych PCK jest równa liczbie wybieranych osób, każdy
kandydat musi uzyskać w głosowaniu ponad 50% oddanych ważnie głosów.

§ 12
1. Terminy i sposób przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej do organów statutowych

PCKustala Zarząd Główny PCK.
2. Ogólne zebrania sprawozdawczo-wyborcze w jednostkach podstawowych zwołuje prezes zarządu

jednostki podstawowej lub zarządu wyższego szczebla organizacyjnego.
3. Zjazdy sprawozdawczo-wyborcze szczebla rejonowego i okręgowego zwołuje odpowiedni zarząd

lub zarząd wyższego szczebla organizacyjnego.
4. Krajowy Zjazd sprawozdawczo wyborczy zwołuje Zarząd Główny PCK.
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§13
1. Liczba delegatów uprawnionych do głosowania na zjeździe sprawozdawczo-wyborczym powinna

być większa od łącznej liczby składów wybieranych organów statutowych PCK.
2. Organ zwołujący zjazd odpowiedniego szczebla organizacyjnego oraz ogólne zebranie członków

jednostki podstawowej ustala co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem kampanii sprawozdawczo-
wyborczej na danym szczeblu organizacyjnym liczbę delegatów wybieranych według wcześniej
ustalonych kryteriów (liczba członków jednostek podstawowych, zakres prowadzonej działalności,
efekty działalności).

3. Delegaci sprawują swój mandat do czasu wyboru organów nowej kadencji na danym szczeblu
organizacyjnym zgodnie z zasadami wyborczymi.

§ 14
Zjazdy sprawozdawczo-wyborcze, zjazdy nadzwyczajne oraz odpowiednio ogólne zebrania członków
jednostki podstawowej są prawomocne, jeżeli uczestniczy w nich co najmniej połowa osób
uprawnionych do głosowania.

§ 15
Ogólne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w jednostce podstawowej wybiera w oddzielnych
głosowaniach:

1) prezesa zarządu jednostki podstawowej,
2) członków zarządu jednostki podstawowej w liczbie od 2 do 4 osób,
3) komisję rewizyjną liczącą od 2 do 3 osób jeżeli zebranie uzna za zasadne,
4) delegata (delegatów) na zjazd rejonowy w liczbie ustalonej przez zarząd rejonowy.

§ 16
Zjazd rejonowy w liczbie od 9 do 19 delegatów wybiera w oddzielnych głosowaniach:

1) prezesa rejonowego,
2) członków zarządu rejonowego w liczbie od 2 do 4 osób,
3) rejonową komisję rewizyjną w liczbie od 3 do 5 osób,
4) delegata (lub delegatów) na zjazd okręgowy w liczbie ustalonej przez zarząd okręgowy.

§17
Zjazd okręgowy w liczbie od 15 do 25 delegatów wybiera w oddzielnych głosowaniach:

1) prezesa okręgowego,
2) członków zarządu okręgowego w liczbie od 4 do 6 osób,
3) okręgową komisję rewizyjną w liczbie od 3 do 5 osób,
4) delegatów na Zjazd Krajowy w liczbie ustalonej przez Zarząd Główny PCK.

§ 18
1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmianę liczby delegatów zjazdów, o których mowa

w § 16 i § 17, po uzyskaniu zgody zarządu wyższego stopnia organizacyjnego, wyrażonej w formie
uchwały.

2. Zgody, o której mowa w § 18 ust. 1 niniejszych zasad nie wymaga zwiększenie lub zmniejszenie
liczby delegatów na zjazd rejonowy i zjazd okręgowy, które związane jest z utworzeniem nowego
rejonu lub likwidacją rejonu.

§ 19
Krajowy Zjazd w łącznej liczbie od 35 do 45, w tym delegaci, Prezes PCK
okręgowych, wybiera w oddzielnych głosowaniach:

1) Prezesa PCK,
2) członków Zarządu Głównego PCKw liczbie od 10 do 12 osób,
3) Główną Komisję Rewizyjną PCKw liczbie od S do 7 osób,

prezesi oddziałów

3



4) Sąd Organizacyjny PCKw liczbie 7 osób,
5) Kapitułę Odznaki Honorowej PCK w liczbie 4 osób, które łącznie z Prezesem PCK jako

przewodniczącym tworzą Kapitułę.

§ 20
Liczbę osób wybieranych do poszczególnych organów statutowych PCK określoną w statucie
Stowarzyszenia ustala:

1) w jednostce podstawowej - ogólne zebranie członków jednostki podstawowej,
2) w rejonie - zjazd rejonowy,
3) w okręgu - zjazd okręgowy,
4) na poziomie krajowym - Krajowy Zjazd.

W ogólnych zebraniach
organizacyjnego uczestniczą:

1) z prawem głosowania:
a) w ogólnych zebraniach członków jednostek podstawowych - członkowie danej jednostki

podstawowej,
b) w zjazdach rejonowych - delegaci wybrani przez jednostki podstawowe i opiekunowie

szkolnych kół PCK wybrani zgodnie z procedurą określoną przez zarząd rejonowy.
W rejonach, w których nie ma zarządów rejonowych, sposób wybierania delegatów
i opiekunów określa zarząd okręgowy,

c) w zjazdach okręgowych - delegaci wybrani przez zjazdy rejonowe,
d) w Krajowym Zjeździe Prezes PCK, prezesi okręgowi oraz delegaci wybrani przez zjazdy

okręgowe,
2) bez prawa do głosowania, z głosem doradczym:

al w zjazdach rejonowych, okręgowych i Krajowym Zjeździe - członkowie ustępujących
zarządów i komisji rewizyjnych danego szczebla organizacyjnego, o ile nie są delegatami,

b) na szczeblu krajowym - członkowie Sądu Organizacyjnego i Kapituły Odznaki Honorowej
PCK,o ile nie są delegatami,

c) przedstawiciele organów PCKwyższego szczebla organizacyjnego, o ile nie są delegatami,
d) prezesi rejonowi w zjazdach okręgowych, o ile nie są delegatami,
e) zaproszeni goście.

zjazdach
§ 21

sprawozdawczo-wyborczych odpowiedniego szczebla

§ 22
Każde ogólne zebranie sprawozdawczo-wyborcze jednostki podstawowej oraz zjazd sprawozdawczo-
wyborczy odpowiedniego szczebla organizacyjnego:

1) wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza obrad spośród delegatów,
a w przypadku Krajowego Zjazdu spośród uczestników z głosem stanowiącym,

2) odbywa się zgodnie z zatwierdzonym porządkiem i regulaminem obrad i wyborów,
3) jest protokołowane.

§ 23
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się przepisy statutu PCK.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Traci moc uchwała Krajowego Zjazdu PCKnr 41/2015 z dnia 20 czerwca 2015 r.
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