
§ 35 

1. Władza wykonawcza i kontrolna jest wybierana przez odpowiednią władzę stanowiącą,  

z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 pkt. 2, 3 i 4, ust 3 pkt 2, ust. 4 pkt 2, ust. 5 pkt 2, ust. 

6 pkt 2 oraz ust. 7.  

2. W skład Komisji Krajowej wchodzą:  

1) przewodniczący Komisji Krajowej,  

2) przewodniczący zarządów regionów,  

3) przewodniczący rad krajowych sekretariatów branżowych,  

4) Przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.  

5) pozostali członkowie Komisji Krajowej wybrani przez Krajowy Zjazd Delegatów,  

6) członkowie Prezydium KK, także w przypadku rezygnacji z funkcji wymienionych  

w § 35 ust. 2 p 2-4.  

3. W skład zarządu regionu wchodzą:  

1) przewodniczący zarządu regionu,  

2) przewodniczący władz wykonawczych regionalnych branżowych jednostek 

organizacyjnych i przewodniczący rady regionalnej sekcji emerytów i rencistów, 

zgodnie z zasadami ustalonymi przez walne zebranie delegatów regionu,  

3) pozostali członkowie zarządu regionu wybrani przez walne zebranie delegatów 

regionu.  

4. W skład rady krajowego sekretariatu branżowego wchodzą:  

1) przewodniczący rady krajowego sekretariatu branżowego,  

2) przewodniczący rad krajowych sekcji branżowych należących do danego krajowego 

sekretariatu branżowego,  

3) pozostali członkowie rady krajowego sekretariatu branżowego wybrani przez kongres 

sekretariatu. 

5. W skład komisji zakładowej lub międzyzakładowej wchodzą:  

1) przewodniczący komisji zakładowej lub międzyzakładowej,  

2) przewodniczący władz wykonawczych niższych jednostek organizacyjnych Związku, 

wchodzących w skład organizacji zakładowej lub międzyzakładowej, zgodnie z 

zasadami ustalonymi przez zakładowe lub międzyzakładowe zebranie członków lub 

delegatów,  

3) pozostali członkowie komisji zakładowej lub międzyzakładowej wybrani przez 

zakładowe lub międzyzakładowe zebranie członków lub delegatów.  

6. W skład zakładowej komisji koordynacyjnej wchodzą:  

1) przewodniczący zakładowej komisji koordynacyjnej,  

2) przewodniczący komisji zakładowych organizacji zakładowych należących do 

zakładowej organizacji koordynacyjnej,  

3) pozostali członkowie zakładowej komisji koordynacyjnej wybrani przez zakładowe 

zebranie koordynacyjne członków lub delegatów.  

7. W skład władzy wykonawczej organizacji międzyzakładowej, o której mowa w § 19 ust. 

5, wchodzą osoby wybrane, niekoniecznie spośród jej członków, na zasadach 

określonych w uchwale Krajowego Zjazdu Delegatów, przez właściwy zarząd regionu. 

Na wniosek co najmniej 1/5 członków danej organizacji, muszą być przeprowadzone 

wybory władz wykonawczych na ogólnie obowiązujących zasadach. 



§ 39 

1. W skład władzy stanowiącej, z wyjątkiem władzy stanowiącej jednostki organizacyjnej 

Związku, którą tworzą wszyscy członkowie danej jednostki, wchodzą delegaci wybierani 

17 w okręgach wyborczych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i 4. Sposób podziału na 

okręgi wyborcze oraz liczbę delegatów wybieranych w tych okręgach wyborczych 

określa władza wykonawcza danej jednostki.  

2. Zasady regulujące sposób przeprowadzania wyborów do władz stanowiących,  

z uwzględnieniem zasady proporcjonalności oraz zasad dopuszczających zastosowanie 

wyborów pośrednich, określa uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów.  

3. W skład Krajowego Zjazdu Delegatów wchodzą delegaci wybierani przez walne zebrania 

delegatów regionów oraz osoby pełniące funkcje wymienione w § 35 ust. 2 p. 2-4 oraz 6.  

4. W skład kongresu krajowego sekretariatu branżowego wchodzą delegaci wybierani przez 

władzę stanowiącą jednostek organizacyjnych Związku, należących do krajowego 

sekretariatu oraz osoby pełniące funkcje wymienione w § 35 ust. 4 pkt 2.  

5. Władza stanowiąca jednostki podrzędnej wybiera delegatów, a w wyborach pośrednich - 

elektorów uprawnionych do wyboru delegatów do władzy stanowiącej jednostki 

bezpośrednio nadrzędnej oraz do władzy stanowiącej odpowiedniej branżowej jednostki 

organizacyjnej, jeżeli do niej należy.  

 

§ 40 

1. Do kompetencji władz stanowiących należy wybór wszystkich pozostałych władz danej 

jednostki organizacyjnej Związku.  

2. Władza stanowiąca ustala wewnętrzną strukturę organizacyjną danej jednostki Związku, 

z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i § 23.  

3. W przypadku, gdy dana jednostka organizacyjna funkcjonuje na terenie więcej niż 

jednego regionu, jej władza stanowiąca, na wniosek większości członków Związku z tego 

regionu, w którym liczba członków tej organizacji wynosi co najmniej dziesięć osób, ma 

obowiązek utworzyć na terenie tego regionu organizację oddziałową. Tak utworzone 

wewnętrzne jednostki organizacyjne muszą zostać zarejestrowane w regionie, na terenie 

którego działają. 

 

Podstawowe zasady wyborcze 

§ 50 

1. Wszystkie władze Związku pochodzą z wyborów bezpośrednich, z zastrzeżeniem 

postanowień §§ 35 i 39.  

2. Wybory do władz Związku odbywają się według następujących zasad:  

1) kandydatem może być członek Związku, spełniający jeden z następujących warunków:  

a. będący członkiem władzy stanowiącej, która dokonuje wyboru, spełniający 

wszystkie wymogi określone w uchwale Krajowego Zjazdu Delegatów, 

legitymujący się co najmniej sześciomiesięcznym, nieprzerwanym okresem 

przynależności do Związku bezpośrednio poprzedzającym wybór powyższy okres 

przynależności nie dotyczy kandydatów do władz organizacji nowotworzonych z 

wyjątkiem powstałych w wyniku połączenia lub podziału organizacji już 

istniejących. Zarząd regionu może wyrazić zgodę na kandydowanie do władz 



podstawowej jednostki organizacyjnej Związku oraz jej wewnętrznych jednostek 

organizacyjnych osób niespełniających warunku sześciomiesięcznego, 

nieprzerwanego okresu przynależności do Związku bezpośrednio poprzedzającego 

wybór. Decyzja zarządu regionu jest ostateczna.  

b. należący do jednostki organizacyjnej, której władza dokonuje wyboru, mogący 

wykazać się co najmniej pięcioletnim nieprzerwanym okresem przynależności do 

Związku bezpośrednio poprzedzającym wybór oraz uzyskaniem pisemnego 

poparcia swojej kandydatury przez co najmniej 25% uprawnionych do głosowania, 

spełniający wszystkie wymogi określone w uchwale Krajowego Zjazdu Delegatów,  

2) głosowanie odbywa się w sposób tajny,  

3) wyborcy przysługuje jeden głos,  

4) głosować można tylko osobiście,  

5) głosuje się na poszczególnych kandydatów,  

6) wybory są ważne, gdy wzięła w nich udział co najmniej połowa uprawnionych do 

głosowania, 

7) do wyboru konieczne jest uzyskanie przez kandydata więcej niż połowy ważnie 

oddanych głosów, z tym, że głosów ważnych musi być więcej niż głosów nieważnych.  

3. Wyboru dokonuje się na okres kadencji danej władzy lub odpowiednio jej prezydium.  

4. Odwołania członka władzy dokonuje ta władza, która go wybrała, z uwzględnieniem 

zasad określonych w postanowieniach ust. 2 pkt 2-7.  

 

§ 51 

1. Przewodniczący władzy wykonawczej wybierany jest w wyborach bezpośrednich przez 

daną władzę stanowiącą, z zastrzeżeniem postanowień § 35 ust. 7. Przewodniczącego 

władzy kontrolnej wybiera ta władza spośród swoich członków.  

2. Członkowie prezydium władzy wykonawczej są wybierani przez tę władzę na wniosek 

przewodniczącego, ze wskazaniem funkcji, na którą dana osoba ma być wybrana. 

Przewodniczący może wskazać tylko jedną osobę kandydującą na określoną funkcję  

w prezydium. Wybór na każdą funkcję w prezydium stanowi oddzielne głosowanie 

wyborcze.  

 

§ 52 

Szczegółowe postanowienia dotyczące zasad przeprowadzania wyborów wszystkich władz 

Związku określa uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów. 


