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S T A T U T 

Związku Zawodowego Strażaków "Florian" 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA ZWIĄZKU 

 

§ 1 

Związek nosi nazwę - Związek Zawodowy Strażaków "Florian" - zwany w dalszych 

postanowieniach Statutu "Związkiem". 

 

§ 2 

Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 3 

1. Siedzibą organów krajowych Związku jest miasto Warszawa. 

2. Związek posiada: 

a) sztandar 

b) znak graficzny 

3. Nazwa i oznaki zewnętrzne o których mowa w ust. 2 stanowią wyłączną własność związku  

     i podlegają zgodnie z obowiązującymi przepisami, ochronie prawnej. 

 

ROZDZIAŁ II 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 4 

Związek realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 23 maja 1991 roku o związkach 

zawodowych (Dz. U z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.), zwana dalej ustawą o związkach 

zawodowych, statucie oraz inne zgodne z przepisami Konstytucji RP, innych ustaw, umów   i 

międzynarodowych konwencji ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską. 

 

§ 5 

1. Osobowość prawną posiada Związek oraz jego organizacje wojewódzkie. 

2. Zarządy Terenowe mogą prowadzić działalność finansową na mocy upoważnienia    

Zarządu Krajowego. 

3. Zarząd Krajowy nie odpowiada za zobowiązania swoich jednostek organizacyjnych,    

posiadających osobowość prawną. 
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4. Jednostki organizacyjne Związku posiadające osobowość prawną ponoszą pełną    

odpowiedzialność za swoje zobowiązania. 

 

§ 6 

1. Związek jest ogólnokrajową organizacją zawodową zrzeszającą strażaków, pracowników 

cywilnych, emerytów i rencistów Państwowej Straży Pożarnej (PSP) działającą na 

zasadach demokratycznych. 

2. Związek w swojej działalności statutowej jest organizacją niezależną od kierownictwa  

służbowego, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innych 

organizacji i instytucji. 

§ 7 

1. Związek działa poprzez organy wymienione w Statucie. 

2. Postanowienia Statutu dotyczące organizacji terenowych stosuje się odpowiednio do 

organizacji działających w Komendzie Głównej PSP , Komendach Wojewódzkich PSP 

oraz szkołach i innych jednostkach organizacyjnych PSP. 

 

§ 8 

1. Związek ma prawo tworzenia i wstępowania do krajowych i międzynarodowych  

organizacji pracowniczych o pokrewnych celach i zadaniach. 

2. Wojewódzkie organizacje Związku mogą uczestniczyć w pracach organizacji, o których 

mowa w ust.1, po uzyskaniu zgody Zarządu Krajowego. 

 

§ 9 

Celem Związku jest obrona praw, godności oraz interesów strażaków, pracowników 

cywilnych, emerytów i rencistów PSP, a w szczególności: 

1. Działania zmierzające do podnoszenia zaufania społeczeństwa do strażaków. 

2. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz stworzenia warunków umożliwiających stałe 

podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 

3. Wpływanie na politykę kształtowania korzystnych warunków służby i płacy oraz innych 

świadczeń. 

4. Ochrona interesów zdrowotnych strażaków. 

5. Wspieranie przedsięwzięć zmierzających do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych 

strażaków. 

6. Organizowanie przedsięwzięć związanych z wypoczynkiem i rekreacją. 

7. Działanie na rzecz właściwego zapewnienia świadczeń chorobowych i emerytalno – 

rentowych. 

8. Nadzór nad przestrzeganiem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy. 
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9. Inne działania mające istotny wpływ na ochronę zawodowych i socjalnych interesów 

strażaków, pracowników cywilnych, emerytów i rencistów PSP oraz ich rodzin. 

 

§ 10 

Związek realizuje swoje cele między innymi poprzez: 

1. Reprezentowanie interesów swoich członków wobec kierownictwa służbowego, organów 

resortu spraw wewnętrznych oraz organów władzy i administracji, rządowej samorządu 

terytorialnego i innych organizacji. 

2. Opiniowanie założeń do projektów ustaw i aktów wykonawczych dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej, interesów strażaków i ich rodzin, w tym warunków życia emerytów 

i rencistów PSP w zakresie objętym zadaniami Związku. 

3. Podejmowanie działań w kierunku wydania lub zmiany ustaw albo innych aktów prawnych, 

w zakresie, o którym mowa w pkt. 2, za pośrednictwem posłów lub organów 

posiadających inicjatywę ustawodawczą. 

4. Prezentowanie stanowisk wobec kierownictwa służbowego, organów władzy i administracji 

rządowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji. 

5. Sprawowanie społecznej kontroli nad gospodarką mieszkaniową oraz rozdzielnictwem 

skierowań na wczasy lub leczenie sanatoryjno - rehabilitacyjne oraz innych świadczeń 

socjalno - bytowych na zasadach przewidzianych w ustawie o związkach zawodowych 

i innych aktach prawnych. 

6. Wydawanie opinii oraz zajmowanie stanowisk w sprawach kadrowych na zasadach 

określonych ustawami oraz innymi aktami prawnymi i porozumieniami. 

7. Sprawowanie społecznej kontroli nad przyznawaniem odznaczeń państwowych 

i resortowych oraz podziałem funduszy nagrodowego i socjalnego, a także uznaniowych 

składników płacy. 

8. Współpracę z organizacjami społecznymi i zawodowymi. 

9. Prowadzenie działalności gospodarczej. 

10. Organizowanie szkoleń funkcyjnych Związku oraz imprez z zakresu kultury, sportu 

i turystyki. 

 

§ 11 

Organy Związku w kontaktach z kierownikami jednostek organizacyjnych PSP, instytucjami 

i organizacjami przestrzegają następujących zasad postępowania: 

1. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Komendantem Głównym PSP lub 

innymi instytucjami i organizacjami szczebla centralnego jest Prezydium Zarządu   

Krajowego. 
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2. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z kierownikami jednostek    

organizacyjnych PSP lub innymi instytucjami i organizacjami są odpowiednio: 

     a) na szczeblu wojewódzkim - Prezydium Zarządu Wojewódzkiego, 

     b) na szczeblu powiatowym - Zarząd Terenowy.  

3. W sprawie, w której dany zarząd reprezentuje i broni praw i interesów podległej 

Organizacji związkowej, na żądanie jej zarządu jest obowiązany wycofać sprawę 

w każdym stadium trwania. 

 

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§ 12 

1. Członkostwo Związku jest dobrowolne i uzyskuje się je z chwilą przyjęcia deklaracji 

członkowskiej uchwałą Zarządu Terenowego właściwego ze względu na miejsce pełnienia 

służby, pracy lub zamieszkania emeryta i rencisty. 

2. W przypadku odmowy przyjęcia, zainteresowanemu służy prawo odwołania do Zarządu 

Wojewódzkiego, którego decyzja ma charakter ostateczny z wyłączeniem osób wcześniej 

wykluczonych ze związku na podstawie §16 ust.1. 

3. Członek Związku nie może być jednocześnie członkiem innego związku zawodowego 

strażaków. 

 

§ 13 

Członek Związku ma prawo: 

1. Wybierać i odwoływać członków władz Związku oraz być wybieranym do tych  władz. 

2. Korzystać z pomocy Związku w obronie swych praw w przypadku ich naruszenia przez 

przełożonych służbowych, organów administracji rządowej, samorządowej lub innych 

podmiotów. 

3. Korzystać z pomocy socjalnej i urządzeń będących w dyspozycji Związku. 

4. W uzasadnionych przypadkach otrzymać od Związku pomoc finansową. 

5. Występować z wnioskami i postulatami do organów Związku wszystkich szczebli. 

6. Brać udział w zebraniach, podczas których organy Związku podejmują uchwały dotyczące 

jego osoby. Organ jest zobowiązany do poinformowania członka o terminie tego zebrania. 

7. Być informowanym o wszelkich decyzjach i innych działaniach ogniw Związku. 

8. Do ochrony prawnej. 

 

§ 14 

Członek Związku jest obowiązany: 
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1. Przestrzegać postanowień Statutu i uchwał organów Związku. 

2. Regularnie i terminowo opłacać składkę członkowską. 

3. Brać czynny udział w życiu Związku. 

4. Uczestniczyć w akcjach podejmowanych przez Związek. 

5. Prowadzić wszelkie formy działalności zmierzające do konsolidacji środowiska 

zawodowego. 

 

§ 15 

1. Za działalność związkową członek Związku może być wyróżniony dyplomem uznania, 

odznaką honorową, medalem okolicznościowym lub nagrodą rzeczową. Wzory odznak 

i medali oraz zasady ich nadawania określa, w drodze uchwały, Zarząd Krajowy. 

2. Decyzję o udzieleniu wyróżnienia i jego rodzaju podejmują organy wykonawcze Związku, 

z zastrzeżeniem ust.3. 

3. Odznakę Honorową ZZS „Florian” i medale okolicznościowe nadaje Prezydium Zarządu 

Krajowego. 

 

§ 16 

1. Członek Związku, który uporczywie nie wykonuje obowiązków członkowskich określonych    

   w Statucie  lub działa na szkodę Związku może być z niego wykluczony. 

2. O zastosowaniu środka wymienionego w ust. 1 decyduje Zarząd Terenowy  w drodze   

uchwały. 

3. Wykluczonemu członkowi Związku przysługuje prawo odwołania od Uchwały, o której  

mowa w ust. 2 do właściwego Zarządu  Wojewódzkiego w terminie 14 dni od daty 

otrzymania  uchwały.  

4. Zarząd Wojewódzki podejmuje uchwałę w tej sprawie w terminie  30 dni od wniesienia  

odwołania. Decyzja Zarządu Wojewódzkiego jest ostateczna. 

 

§ 16a 

1. Na pisemny, uzasadniony wniosek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej lub Krajowej Komisji 

Rewizyjnej członek Organu Władzy Związku, który uporczywie nie wykonuje obowiązków  

wynikających ze Statutu lub działa na szkodę Związku, może być odwołany w drodze 

uchwały. 

2. O odwołaniu, o którym mowa w ust. 1 Członka Zarządu Terenowego decyduje Prezydium  

właściwego Zarządu Wojewódzkiego. Członkowi Zarządu Terenowego przysługuje prawo 

odwołania od uchwały do właściwego Zarządu Wojewódzkiego w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania uchwały. 
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3. O odwołaniu, o którym  w ust. 1 Członka Zarządu Wojewódzkiego decyduje Prezydium  

Zarządu Krajowego. Członkowi Zarządu Wojewódzkiego przysługuje prawo odwołania  od 

uchwały do Zarządu Krajowego w terminie 14 od daty otrzymania uchwały.  

4. Organy  odwoławcze, o których mowa w ust. 2 i 3 podejmują uchwałę w terminie 30 dni 

od dnia wniesienia odwołania. Uchwała odpowiednio Zarządu Wojewódzkiego, Zarządu  

Krajowego jest ostateczna. 

5. Odwołany członek Organu Władz Związku nie może być ponownie wybrany  do Organu 

Władz Związku w czasie trwania kadencji na którą został wybrany.  

6. W przypadku odwołania członka Organu Władz Związku,  dokonuje się wyboru  na 

zasadach określonych w § 10 Ordynacji Wyborczej Do Władz Związku i Organów 

Związku.  

 

§ 17 

1. Członek Związku nie może ponosić ujemnych następstw z powodu przynależności do 

Związku lub pełnienia w nim funkcji. 

2. Członek Związku pełniący funkcję z wyboru w czasie trwania mandatu oraz w okresie roku 

po jego wygaśnięciu korzysta ze szczególnej ochrony przewidzianej przepisami prawa. 

3. Członek Związku pełniący funkcję z wyboru, w czasie trwania mandatu, jeżeli był     

oddelegowany do pełnienia tej funkcji korzysta z warunków pracy i płacy, z jakich     

korzystałby pozostając na swym stanowisku służbowym. 

4. Członek Związku oddelegowany do pełnienia funkcji, po wygaśnięciu mandatu ma     

prawo do powrotu na poprzednio zajmowane stanowisko lub inne nie niższe. 

5. Przed wydaniem orzeczenia o ukaraniu w stosunku do członka Związku, na jego    

żądanie odpowiedni organ Związku winien wydać o nim opinię i doręczyć prowadzącemu 

postępowanie. 

 

§ 18 

Członek Związku skierowany na przeszkolenie do szkoły resortowej zachowuje członkostwo 

macierzystej organizacji związkowej. 

 

§ 19 

1. Członkostwo w Związku ustaje w razie: 

     a) śmierci, 

     b) rezygnacji z członkostwa, 

     c) wykluczenia, 

     d) rozwiązania (likwidacji) Związku, 

     e) niepłacenia składek członkowskich w okresie przekraczającym 3 miesiące. 
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2. Z chwilą ustania członkostwa wygasają wszelkie roszczenia wobec Związku. 

 

ROZDZIAŁ IV 

STRUKTURA I WŁADZE ZWIĄZKU 

 

§ 20 

1. Związek ma następującą strukturę: 

1) Organizacje Terenowe (Szkolne) – jako organizacje zakładowe w rozumieniu ustawy 

o związkach zawodowych – można tworzyć we wszystkich jednostkach 

organizacyjnych PSP z zastrzeżeniem, że w jednostce organizacyjnej PSP może 

działać tylko jedna Organizacja Terenowa – zrzesza ona wszystkich członków Związku 

pełniących służbę, oraz emerytów i rencistów PSP mieszkających na ich terenie 

działania. W przypadku braku możliwości utworzenia Organizacji Terenowej, 

członkowie Związku mogą być zrzeszeni w organizacji związkowej na terenie 

najbliższego powiatu. 

2) Organizacje Wojewódzkie – jako organizacje międzyzakładowe w rozumieniu ustawy 

o związkach zawodowych – można tworzyć na obszarze województw – zrzeszają one 

działające na ich terenie Organizacje Terenowe. 

3) Organizacja Ogólnokrajowa – zrzesza organizacje wojewódzkie i jest organizacją 

ponad zakładową w rozumieniu polskiego prawa. 

2. Uchwałę w sprawie przyjęcia do Związku i wpisie do rejestru organizacji wojewódzkich 

i terenowych podejmuje Prezydium Zarządu Krajowego. 

3. Prezydium Zarządu Krajowego wykreśla z rejestru organizację związkową, w przypadku: 

a) właściwy organ podjął uchwałę o rozwiązaniu organizacji, 

b) jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej, w której działa organizacja 

związkowa, ulegnie likwidacji, 

c) liczba członków organizacji związkowej utrzymuje się poniżej 5 członków przez okres 

dłuższy niż 6 miesięcy, 

d) organizacja związkowa nie przestrzega Statutu lub nie wykonuje uchwał władz 

Związku, po uprzednim wyrażeniu opinii w terminie 14 dni przez Zarząd  Krajowy od 

daty wystąpienia Prezydium Zarządu Krajowego. 

4. Od uchwały Prezydium Zarządu Krajowego organizacji związkowej służy prawo     

wniesienia odwołania w  terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały do Zarządu 

Krajowego. Zarząd Krajowy rozpatruje odwołanie w ciągu 30 dni po zasięgnięciu opinii 

Krajowej Komisji  Rewizyjnej. Do czasu podjęcia uchwały przez Zarząd Krajowy 

działalność organizacji związkowej ulega zawieszeniu.  
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5. W przypadku skreślenia organizacji związkowej z rejestru, dokumentację, majątek 

i zobowiązania tej organizacji przejmuje organizacja związkowa szczebla wyższego. 

 

§ 21 

1. Organami Władzy Ogólnokrajowej są: 

     a) Zjazd Delegatów, 

     b) Zarząd Krajowy, 

     c) Prezydium Zarządu Krajowego, 

     d) Krajowa Komisja Rewizyjna. 

2. Organami Władzy Wojewódzkiej są: 

a) Wojewódzka Konferencja Delegatów, 

     b) Zarząd Wojewódzki, 

     c) Prezydium Zarządu Wojewódzkiego, 

     d) Wojewódzka Komisja Rewizyjna. 

3. Organami Władzy Terenowej są: 

    a) Walne Zebranie, 

    b) Zarząd Terenowy, 

4. Kadencja władz trwa 4 lata. 

 

§ 22 

1. Organami Władz Związku kierują: 

a) Przewodniczący, 

b) Wiceprzewodniczący, a wśród nich: Wiceprzewodniczący – Sekretarz 

i Wiceprzewodniczący - Skarbnik. 

2. Liczbę wiceprzewodniczących ustalają odpowiednio: Zjazd Delegatów, Wojewódzka 

Konferencja Delegatów, Walne Zebranie. 

3. Postanowienia pkt. 1 i 2 stosuje się odpowiednio dla związkowych władz wojewódzkich 

i terenowych. 

 

§ 23 

1. Władze Związku:  

a) działają kolegialnie,  

b) są odpowiedzialne za realizację zadań statutowych i programowych zgodnie 

z kompetencjami.  

2. Zarząd Krajowy i jego Prezydium są obowiązane współpracować z Krajową Komisją 

Rewizyjną oraz ustosunkowywać się do jej wniosków, uwag i zaleceń.  
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3. Postanowienia pkt. 1 i 2 stosuje się odpowiednio dla związkowych władz wojewódzkich 

i terenowych. 

§ 24 

Zjazd Delegatów 

1. Do kompetencji Zjazdu Delegatów należy: 

     a) uchwalanie zmian Statutu, 

     b) uchwalanie ogólnego programu działania Związku, 

     c) wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Zarządu Krajowego, 

     d) wybór członków Krajowej Komisji Rewizyjnej,  

e) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Krajowego i Krajowej Komisji Rewizyjnej za okres 

kadencji oraz uchwalanie absolutorium dla Prezydium Zarządu Krajowego, 

f) uchwalanie regulaminów działania Zjazdu, Zarządu Krajowego, Krajowej Komisji 

Rewizyjnej oraz ordynacji wyborczej, a także zmian w tych aktach, 

     g) rozpatrzenie zgłoszonych w trakcie Zjazdu wniosków i podjęcie stosownych uchwał. 

2. Zjazdy Delegatów dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne: 

a) Zjazd zwyczajny odbywa się, co 4 lata i zwołuje go Zarząd Krajowy. 

b) Zjazd nadzwyczajny zwołuje Zarząd Krajowy w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku 

w raz z uzasadnieniem przez 1/3 członków Zarządu Krajowego albo 1/3 Zarządów 

Wojewódzkich. W przypadku nie zwołania Zjazdu przez Zarząd Krajowy w podanym 

terminie - Zjazd zwołuje Krajowa Komisja Rewizyjna w ciągu 14 dni. 

3. Delegatami są dotychczasowi członkowie władz ogólnokrajowych oraz delegaci 

Organizacji Wojewódzkich Związku wybrani przez Wojewódzkie Konferencje Delegatów    

według zasady: 1 delegat na każdych 50 członków, na każde następne rozpoczęte 50    

członków kolejny delegat z zastrzeżeniem pkt. 9. 

4. Wykreślony 

5. Do ważności uchwał Zjazdu niezbędna jest obecność, co najmniej 1/2 delegatów. 

6. Zjazd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. 

7. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym. Na wniosek delegata poparty przez 1/3 

obecnych delegatów Przewodniczący Zjazdu zarządza głosowanie tajne. 

8. Wybory Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Zarządu Krajowego oraz członków 

Krajowej Komisji Rewizyjnej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 

9. Organizacje wojewódzkie zalegające powyżej 3 miesięcy z odprowadzaniem należnej 

części składek członkowskich do Zarządu Krajowego mają prawo do 1 mandatu na 

krajowym zjeździe delegatów niezależnie od przysługującej liczby delegatów. 

 

 

 



 10 

§ 25 

Zarząd Krajowy jest najwyższym organem Związku wobec jednostek organizacyjnych 

Związku. 

1. Zarząd Krajowy stanowią: 

a) Przewodniczący i Wiceprzewodniczący wybrani przez Zjazd Delegatów, 

b) Przewodniczący Zarządów Wojewódzkich wybrani przez Wojewódzkie Konferencje 

Delegatów. 

2. Zarząd Krajowy działa na podstawie Statutu w celu realizacji zadań w nim określonych, 

a w szczególności: 

a) reprezentowania Związku wobec władz i organów administracji rządowej, 

samorządowej a także innych organizacji i instytucji, 

b) zwoływania Zjazdów,  

c) rozpatrywania odwołań od uchwał Prezydium Zarządu Krajowego,  

d) wykreślony,  

e) rozpatrywania odwołań od uchwał Zarządów Wojewódzkich,  

f) uchwalania opinii o projektach aktów prawnych oraz przedstawiania wniosków 

i postulatów w zakresie tworzenia i stosowania prawa,  

g) rozporządzania i zarządzanie majątkiem Zarządu Krajowego,  

h) uchwalanie planu budżetu Zarządu Krajowego,  

i) uchwalania regulaminu działania Prezydium Zarządu Krajowego,  

j) powoływania i kierowanie pracami komisji problemowych stałych lub doraźnych, 

określanie ich celów i zadań,  

k) zlecania bieżących zadań dla Prezydium i Przewodniczącego Zarządu Krajowego,  

l) podejmowania decyzji o akcjach ogólnopolskich 

ł) określania wysokości składek członkowskich i ich procentowego podziału oraz zbierania 

informacji z wysokości wpływów składek członkowskich do Zarządów Wojewódzkich.  

m) Zarząd Krajowy w szczególnie uzasadnionych okolicznościach może zwołać 

posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego oraz Wojewódzką Konferencje Delegatów. 

Zarząd Krajowy podejmuje Uchwałę o zwołaniu Zarządu Wojewódzkiego lub 

Wojewódzkiej Konferencji Delegatów większością 2/3 głosów. 

2a. W przypadku zalegania przez Zarząd Wojewódzki z odprowadzeniem na rzecz Zarządu 

Krajowego należnej części składek, jego przedstawiciele w Zarządzie Krajowym zostają 

pozbawieni prawa głosu do czasu uregulowania zaległości, a w przypadku zaległości 

sięgających powyżej 3 miesięcy, stosuje się postanowienia § 20 ust. 3 lit d. 

2b. Dokonywanie przez Zarząd Wojewódzki na rzecz Zarządu Krajowego wpłat składek  

członkowskich następuje do ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiła wypłata             
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wynagrodzenia członka ZZS ‘’Florian”. Decyduje data zaksięgowania wpływu na rachunku 

bankowym Zarządu Krajowego. 

3. Zarząd Krajowy odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej jak raz 

na trzy miesiące.  

4. Uchwały Zarządu Krajowego są ważne o ile zostały podjęte zwykłą większością głosów 

przy obecności, co najmniej połowy członków.  

5. W przypadku złożenia wniosku o głosowanie tajne lub imienne przeprowadza się takie po 

uzyskaniu poparcia, co najmniej 1/3 obecnych na posiedzeniu.  

6. W razie jednoczesnego złożenia wniosku o głosowanie tajne i imienne w pierwszej 

kolejności głosuje się nad wnioskiem o głosowanie tajne.  

7. Dla właściwego informowania członków Związku i społeczeństwa o życiu związkowym 

Zarząd Krajowy może publikować biuletyn informacyjny, oraz powołać rzecznika 

prasowego.  

8. Uchwały podjęte przez Zarząd Krajowy są ostateczne, a zakwestionowane przez Krajową 

Komisje Rewizyjną z uwagi na niezgodność z przepisami prawa muszą być poddane 

ponownemu rozpatrzeniu, zaś w przypadku potwierdzenia niezgodności z przepisami 

prawa muszą zostać niezwłocznie uchylone.  

9. Zarząd Krajowy organizuje szkolenia dla członków Związku.  

10. Przepisy ust. 2a - 9 stosuje się odpowiednio do zarządów niższego szczebla.  

 

§ 26 

1. Prezydium Zarządu Krajowego stanowią Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Zarządu 

Krajowego.  

2. Prezydium czuwa nad wykonawstwem uchwał Zarządu Krajowego i kieruje bieżącą 

działalnością Związku.  

3. Prezydium sprawuje czynności należące do zakresu działania Zarządu Krajowego 

wymienione w § 25 pkt .2a, e, f oraz j.  

4. Prezydium Zarządu Krajowego podejmuje uchwały kolegialnie w składzie, co najmniej 1/2 

członków zwykłą większością głosów.  

5. Uchwały Prezydium podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu 

Krajowego.  

6. Brak akceptacji Zarządu Krajowego dla uchwał Prezydium skutkuje obowiązkiem 

wycofania się z podjętej uchwały.  

7. Prezydium koordynuje, bilansuje i prowadzi sprawozdawczość z działalności Związku 

w tym gospodarczej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
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§ 27 

1. Przewodniczący Zarządu Krajowego kieruje pracami Zarządu Krajowego i jego 

Prezydium, a także reprezentuje Związek wobec organów władzy i administracji rządowej, 

samorządu terytorialnego, kierownictwa służbowego oraz innych organizacji i instytucji. 

1a. W przypadku czasowego nie wypełniania obowiązków przez Przewodniczącego, Zarząd 

Krajowy powierza pełnienie jego obowiązków jednemu z Wiceprzewodniczących.  

2. Przewodniczący określa zakres obowiązków każdego z Wiceprzewodniczących.  

3. Postanowienia ust. 1,i 1a, 2 stosuje się odpowiednio do przewodniczących zarządów 

wojewódzkich i terenowych. 

 

§ 28 

Krajowa Komisja Rewizyjna  

1. Krajowa Komisja Rewizyjna działa w oparciu o Statut Związku i uchwały Zjazdu.  

2. Liczbę członków Krajowej Komisji Rewizyjnej ustala się na minimum 5 osób.  

3. Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w zarządach organizacji 

związkowych.  

4. Do kompetencji Krajowej Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:  

a) kontrola działalności Zarządu Krajowego, powołanych przez niego organów, zespołów 

i komisji oraz instytucji centralnych Związku, a także instancji szczebla niższego na 

wniosek właściwej Komisji Rewizyjnej, Zarządu Wojewódzkiego, lub Zarządu 

Krajowego pod kątem zgodności z zapisami Statutu a w szczególności prawidłowego 

odprowadzania składek członkowskich,  

b) udzielanie pomocy oraz instruktażu dla wojewódzkich komisji rewizyjnych,  

c) zwoływanie Zjazdu Nadzwyczajnego, o ile w terminie nie uczyni tego Zarząd Krajowy,  

d) wnioskowanie do Zjazdu o udzielenie absolutorium dla Prezydium Zarządu Krajowego, 

nie udzielenie absolutorium skutkuje brakiem możliwości kandydowania do prezydium 

zarządu krajowego,  

e) rozpatrywanie indywidualnych odwołań członków Związku od decyzji innych organów 

statutowych,  

f) zwoływanie nadzwyczajnych posiedzeń Zarządu Krajowego.  

5. Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej mają obowiązek:  

a) uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Krajowego i innych organów Związku 

z głosem doradczym poprzez Przewodniczącego lub upoważnionego przez niego 

członka Komisji,  

b) parafowanie protokołów i uchwał Zarządu Krajowego  

d) funkcjonować w składzie minimum 3 osób w tym przewodniczący. 
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§ 29 

Wojewódzka Konferencja Delegatów  

1. Najwyższą władzą Wojewódzkiej Organizacji Związkowej jest Wojewódzka Konferencja 

Delegatów. Delegatami są dotychczasowi członkowie władz Wojewódzkich Związku oraz 

delegaci organizacji terenowych wybrani na walnych zebraniach w/g zasady: 1 delegat na 

10 członków i na każde następne rozpoczęte 10 członków ( 1 delegat ).  

2. Wykreślone  

3. Wojewódzka Konferencja Delegatów odbywa się, co 4 lata i zwołuje ją Zarząd 

Wojewódzki. 

4. Nadzwyczajną Konferencję zwołuje Zarząd Wojewódzki w ciągu 30 dni od daty złożenia 

stosownego wniosku przez 1/3 członków Zarządu Wojewódzkiego, 1/3 Zarządów 

Terenowych lub Wojewódzką Komisję Rewizyjną. W przypadku nie zwołania Konferencji 

przez Zarząd Wojewódzki w podanym terminie - Konferencję zwołuje Wojewódzka 

Komisja Rewizyjna.  

5. Do kompetencji Wojewódzkiej Konferencji Delegatów należy:  

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Wojewódzkiego,  

b) wykreślony,  

c) rozpatrzenia sprawozdania i wniosków Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej na temat 

działalności Zarządu Wojewódzkiego w okresie sprawozdawczym oraz udzielenie 

absolutorium,  

d) uchwalenie programu działania Wojewódzkiej Organizacji Związkowej,  

e) uchwalenie regulaminu działania Organizacji Wojewódzkiej,  

f) wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Zarządu Wojewódzkiego,  

g) wybór członków Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, 

h) wybór delegatów na Zjazd delegatów,  

i) rozpatrzenie zgłoszonych w trakcie Konferencji wniosków i podjęcie stosownych uchwał.  

6. Uchwały Wojewódzkiej Konferencji Delegatów są ważne, jeżeli zostały podjęte 

w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy 

liczby delegatów.  

7. Głosowanie tajne lub jawne stosuje się według zapisu § 24 ust. 7 i 8 Do głosowań tajnych 

lub jawnych stosuje się odpowiednio przepis § 24 ust. 7 i 8 

  

§ 30 

1. Zarząd Wojewódzki stanowią: 

    a) Przewodniczący i Wiceprzewodniczący wybrani przez Konferencję, 

    b) Przewodniczący Zarządów Terenowych wybrani na Walnych Zebraniach. 
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2. Prezydium Zarządu Wojewódzkiego stanowią Przewodniczący i Wiceprzewodniczący 

Zarządu Wojewódzkiego. 

2a. Prezydium Zarządu Wojewódzkiego czuwa nad wykonawstwem uchwał Zarządu  

Wojewódzkiego, Zarządu Krajowego oraz Prezydium Zarządu Krajowego, kieruje bieżącą   

działalnością Wojewódzkiej Organizacji Związkowej oraz sprawuje czynności należące do   

zakresu działania Zarządu Wojewódzkiego wymienione w ust. 4 lit. a, b oraz c. 

3. Zarząd Wojewódzki odbywa swe posiedzenia na zasadach określonych dla Zarządu 

Krajowego na podstawie  przyjętego regulaminu. 

4. Do zadań Zarządu Wojewódzkiego należy w szczególności: 

a) kierowanie działalnością Wojewódzkiej Organizacji Związkowej, 

b) wypracowywanie stanowiska Wojewódzkiej Organizacji Związkowej na posiedzenia 

Zarządu Krajowego oraz Zjazd Delegatów, 

c) reprezentowanie interesów członków Wojewódzkiej Organizacji Związkowej wobec 

kierownictwa służbowego, organów władzy i administracji rządowej oraz samorządu 

terytorialnego, a także kierownictw zakładów pracy, instytucji państwowych 

i społecznych. 

d) składanie sprawozdań ze swej działalności na Wojewódzkiej Konferencji Delegatów, 

e) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego 

oraz Terenowych Organizacji Związkowych i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, 

f) uchwalanie rocznych planów wydatków oraz przekazywanie informacji Zarządowi 

Krajowemu z wysokości wpływów składek członkowskich do Zarządu Wojewódzkiego, 

g) podejmowanie uchwał w sprawach nie objętych Statutem a dotyczących działalności 

Wojewódzkiej Organizacji Związkowej, 

h) organizowanie i koordynowanie działalności gospodarczej Wojewódzkiej Organizacji 

Związkowej, 

i) wykreślony. 

j) wykonywanie uchwał Organów Władz Związku. 

5. Dla właściwego informowania członków Związku i społeczeństwa o życiu związkowym 

Zarząd Wojewódzki może powołać rzecznika prasowego oraz publikować biuletyn 

informacyjny.  

6. Zarząd Wojewódzki i jego Prezydium podejmują uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą 

większością głosów przy obecności, co najmniej 1/2 stanu członków.  

7. Głosowanie tajne lub jawne obywa się na zasadach określonych w przepisie 24 ust. 7 i 8.  

 

§ 31 

Wojewódzka Komisja Rewizyjna  
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1. Wojewódzka Komisja Rewizyjna działa w oparciu o Statut Związku i uchwały 

Wojewódzkiej Konferencji Delegatów. 

2. Liczbę członków Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej ustala się na minimum 5 osób.  

3. Członkowie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w zarządach 

organizacji związkowych.  

4. Do kompetencji Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:  

a) kontrola działalności Zarządu Wojewódzkiego, powołanych przez niego organów, 

zespołów i komisji, a także instancji szczebla niższego na wniosek Zarządu 

Wojewódzkiego lub Zarządu Krajowego pod kątem zgodności z zapisami Statutu, 

podjętymi uchwałami oraz innymi obowiązującymi aktami prawnymi ze szczególnym 

uwzględnieniem działalności gospodarczej,  

b) zwoływanie Wojewódzkiej Konferencji Delegatów, o ile w terminie nie uczyni tego 

Zarząd Wojewódzki, 

c) wnioskowanie do Konferencji o udzielenie absolutorium Zarządowi Wojewódzkiemu, 

nie udzielenie absolutorium skutkuje brakiem możliwości kandydowania do prezydium 

zarządu wojewódzkiego  

d) rozpatrywanie indywidualnych odwołań członków Związku od decyzji innych organów 

statutowych.  

e) zwoływanie nadzwyczajnych posiedzeń Zarządu Wojewódzkiego i Terenowego.  

5. Członkowie wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej mają prawo:  

a) uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Wojewódzkiego z głosem doradczym poprzez 

Przewodniczącego lub uprawnionego przez niego członka Komisji,  

b) parafowanie protokołów i uchwał prezydium Zarządu Wojewódzkiego,  

c) uchylania uchwał Zarządu Wojewódzkiego oraz instancji szczebla niższego w razie 

stwierdzenia ich niezgodności z przepisami prawa, Statutu, regulaminu działania lub 

uchwałami Zjazdu i Konferencji Delegatów, 

d) funkcjonować w składzie 3 osób w tym przewodniczący.  

 

§ 32 

Walne Zebranie  

1. Najwyższą władzą Terenowej Organizacji Związkowej jest Walne Zebranie.  

2. W Walnych Zebraniach mogą brać udział z głosem doradczym przedstawiciele organów 

wojewódzkich Związku oraz zaproszeni goście.  

3. Walne Zebranie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów 

przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem pkt. 

8h. 
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4. Jeżeli walne zebranie nie odbyło się z powodu nieprzybycia wymaganej liczby członków, 

Zarząd jest obowiązany przed upływem 14 dni zwołać powtórnie walne zebranie z tym 

samym porządkiem obrad. Zebranie zwołane w drugim terminie jest uprawnione do 

podjęcia uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.  

5. Głosowanie tajne lub jawne obywa się na zasadach określonych w przepisie 24 ust. 7, 8. 

Walne Zebrania mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. Przepisy § 30 ust. 4 stosuje się 

odpowiednio.  

6. Walne Zebrania sprawozdawczo - wyborcze - zwoływane, co 4 lata.  

7. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:  

a) ocena sprawozdania i działalności Zarządu Terenowego w okresie sprawozdawczym,  

b) zapoznanie się z wynikami kontroli działalności Zarządu Terenowego 

przeprowadzonych przez uprawnione organy Związku,  

d) wybór delegatów na Wojewódzką Konferencję Delegatów,  

e) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Terenowego,  

f) przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Zarządu Terenowego,  

g) rozpatrzenie wniosków zgłoszonych podczas Zebrania i podjęcie stosownych uchwał, 

h) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Terenowej Organizacji Związkowej, o ile nie wyrazi 

sprzeciwu, co najmniej 5 członków tej organizacji,  

i) udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Przewodniczącego lub 

Wiceprzewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego, nie udzielenie absolutorium skutkuje 

brakiem możliwości kandydowania do prezydium zarządu terenowego,  

j) wykreślono,  

k) wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących. 

  

§ 33 

1. Zarząd Terenowy stanowią: 

    a) Przewodniczący i Wiceprzewodniczący wybrani przez Walne Zebranie, 

    b) wykreślony. 

2. Zarząd Terenowy odbywa posiedzenia na zasadach analogicznych do Zarządu Krajowego 

w oparciu o przyjęty regulamin. 

3. Do zadań Zarządu Terenowego należy w szczególności: 

a) przyjmowanie członków do Związku, 

b) reprezentowanie interesów członków Terenowej Organizacji Związkowej wobec 

kierownictwa służbowego, organów wojewódzkich Związku, właściwych terytorialnie 

organów władzy i administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego, kierownictw 

zakładów pracy, instytucji oraz organizacji społecznych, 

c) utrzymywanie w należytym stanie mienia stanowiącego własność Związku, 
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d) zwoływanie Walnych Zebrań Organizacji Terenowej i składanie sprawozdań 

z działalności, 

e) opracowanie wniosków wymagających uchwały Walnego Zebrania, 

f) gospodarowanie funduszami przeznaczonymi na potrzeby Terenowej Organizacji 

Związkowej, 

g) regularne zbieranie składek członkowskich oraz innych należności, 

h) terminowe przekazywanie należnych funduszy do Zarządu Wojewódzkiego 

i Krajowego, 

i) prowadzenie sprawozdawczości oraz innej niezbędnej dokumentacji zgodnie 

z obowiązującymi instrukcjami, 

j) zarządzanie innymi sprawami Terenowej Organizacji Związkowej, 

k) prowadzenie rejestru członków i wydawanie legitymacji członkowskich, 

l) wykonywanie uchwał  Organów Władzy  Związku. 

4. Zarząd Terenowy podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności, co 

najmniej 1/2 liczby swych członków. 

5. Głosowanie tajne lub jawne obywa się na zasadach określonych w przepisie 24 ust. 7 i 8. 

 

§ 34 

Zasady wyboru do władz Związku 

1. Nie ogranicza się liczby kandydatów. 

2. Głosuje się na poszczególnych kandydatów. 

3. Głosowanie jest tajne. 

4. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie członkom Związku. 

5. Szczegółowy sposób wyboru władz Związku określa ordynacja wyborcza uchwalona przez 

Krajowy Zjazd Delegatów. 

6. Nie można łączyć funkcji w zarządach organizacji związkowych z funkcjami w komisjach 

rewizyjnych posiadających uprawnienia do kontrolowania tych organizacji. 

7. Odwołanie członka Związku z funkcji pełnionej w Organach  Władzy Związku odbywa się 

na zasadach  określonych w  § 16a. 

8. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Zarządu Krajowego oraz członków Krajowej 

Komisji Rewizyjnej wybiera Krajowy Zjazd Delegatów spośród delegatów na Zjazd. 

9. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Zarządu Wojewódzkiego oraz członków 

Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej wybiera Wojewódzka Konferencja Delegatów spośród  

delegatów na Konferencję. 

10. Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących Zarządu Terenowego wybiera Walne 

Zebranie Terenowej Organizacji Związkowej spośród członków. 
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11. Funkcji w zarządach organizacji związkowych nie można łączyć ze stanowiskami 

kierowników jednostek organizacyjnych PSP i ich zastępców. 

 

ROZDZIAŁ V 

FORMY PROTESTU 

§ 35 

1. Związkowi nie przysługuje prawo do strajku. 

2. W przypadku naruszenia uprawnień Związku lub praw albo interesów strażaków, 

pracowników cywilnych, rencistów i emerytów PSP określonych w ustawie o Państwowej 

Straży Pożarnej, ustawie o związkach zawodowych i innych aktach prawnych, a także 

niniejszym Statucie - jeżeli spór nie został rozstrzygnięty w drodze rokowań - Związek 

podejmuje przysługujące mu formy protestu określone w Statucie. 

3. Żądanie pociągnięcia do odpowiedzialności winnych naruszenia praw wymienionych w pkt. 

2 może być przedmiotem sporu, rokowań lub protestu. 

4. Protest nie może naruszać porządku prawnego i zasad współżycia społecznego. 

 

§ 36 

Protest może przyjąć formę akcji ostrzegawczej lub protestacyjnej. 

 

§ 37  

Akcja ostrzegawcza polega na oflagowaniu budynków jednostek PSP i pojazdów służbowych 

oraz kolportażu haseł protestacyjnych. 

 

§ 38 

1. Akcja protestacyjna może polegać między innymi na: 

a) opublikowaniu w środkach masowego przekazu treści listu protestacyjnego, 

b) wystawieniu przy wejściu do siedzib jednostek PSP posterunków umundurowanych 

strażaków mających dzień wolny od służby z opaskami o barwach związkowych na lewym 

przedramieniu, 

c) wykorzystaniu będących w służbie oznakowanych pojazdów służbowych wyposażonych w 

aparaturę nagłaśniającą do przekazywania informacji o akcji, 

d) zorganizowania wiecu w miejscu publicznym. 

2. Wymienione w ust. 1 formy protestu mogą być stosowane oddzielnie lub łącznie. 

3. W czasie akcji protestacyjnej siedziby jednostek PSP oraz oznakowane pojazdy służbowe 

oflagowuje się jak w akcji ostrzegawczej. 

4. Jeżeli wymienione w Statucie formy protestu nie odnoszą skutku Związek może zwrócić 
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się do innych organizacji związkowych o poparcie akcji protestacyjnej do strajku 

solidarnościowego włącznie. 

 

§ 39 

1. Natychmiastowy protest bez prowadzenia rokowań może być podjęty w sprawach 

o naruszenie praw i wolności związkowych, a w szczególności w razie 

zastosowania represji wobec członków organów wykonawczych Związku z przyczyn 

prowadzonej działalności związkowej. 

2. Decyzje o tych sprawach podejmowane są za zgodą Zarządu Krajowego lub jego 

Prezydium. 

 

§ 40 

1. Jeżeli przyczyną akcji protestacyjnej jest konflikt na obszarze działania Terenowej 

Organizacji Związkowej akcję protestacyjną można podjąć po bezskutecznych 

rokowaniach i mediacji, - jeśli za akcją głosowało, co najmniej 3/4 członków Zarządu 

Terenowego. 

2. Decyzje o rozpoczęciu akcji protestacyjnej na obszarze województwa po bezskutecznych 

rokowaniach i mediacji podejmuje Zarząd Wojewódzki bezwzględną większością głosów 

przy obecności, co najmniej 3/4 swego składu. 

3. O podjęciu ogólnokrajowej akcji protestacyjnej decyduje Zarząd Krajowy po 

bezskutecznych rokowaniach bezwzględna większością głosów przy obecności, co najmniej 

3/4 członków. 

4. Decyzje o akcji ostrzegawczej podejmowane są zwykłą większością głosów przy 

obecności, co najmniej 3/4 członków właściwych organów. 

 

ROZDZIAŁ VI 

MAJĄTEK I FUNDUSZE ZWIĄZKU 

 

§ 41 

1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa, gotówka i papiery 

wartościowe. 

2. Fundusze Związku tworzone są z: 

a) składek członkowskich, których wysokość określa Zarząd Krajowy, 

b) darowizn, zapisów i dotacji, 

c) dochodów z majątku Związku oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, 

d) działalności wydawniczej. 

3. Wysokość składek członkowskich określa Zarząd Krajowy nie częściej niż raz na kwartał. 
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4. Majątek i fundusze Związku służą realizacji i finansowaniu działalności statutowej. 

5. Dysponentem majątku i funduszy Związku są jego organy w granicach przysługujących im 

uprawnień. 

6. Za właściwe dysponowanie i zarządzanie majątkiem oraz funduszami Związku 

odpowiedzialność ponoszą osoby działające z upoważnienia odpowiednich organów 

Związku. 

7. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych uprawnieni odpowiednio są: 

a) Przewodniczący Zarządu Krajowego, 

b) Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego, 

c) inne osoby upoważnione odpowiednio przez Zarząd Krajowy albo Zarząd Wojewódzki 

w zakresie przysługującym im uprawnień. 

8. Do składania oświadczeń woli wymagane jest działanie łączne dwóch osób. 

9. W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest uchwała 

właściwego organu wykonawczego Związku. 

10. Zarząd majątkiem i funduszami Związku nie może naruszać ogólnie obowiązujących 

przepisów finansowych. 

11. Gospodarka finansowa Związku jest jawna. 

12. Wydatkowanie środków finansowych odbywa się na podstawie budżetów obejmujących 

rok kalendarzowy. 

13. Nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem funduszy i majątku Związku sprawują 

Komisje Rewizyjne. 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 

 

§ 42 

1. Związek używa znaku, barw i odznak organizacyjnych, sztandaru, proporca i flag oraz 

pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami § 3. 

2. Nazwa i oznaki zewnętrzne Związku stanowią wyłączną własność Związku i podlegają, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, ochronie prawnej. Wzór znaku 

stanowi załącznik do statutu. 

 

§ 43 

1. W sprawach nie objętych postanowieniami niniejszego Statutu lub spornych, decyzje 

w formie uchwał podejmuje Zjazd Delegatów. 

2. Interpretacja postanowień Statutu należy do Krajowego Zjazdu Delegatów, a w okresie 
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między Zjazdami do Krajowej Komisji Rewizyjnej. 

3. Sprawy nieuregulowane w Statucie określają regulaminy stanowiące jego załączniki. 

 

§ 44 

1. Rozwiązanie Związku następuje w drodze referendum przeprowadzonego pośród 

wszystkich członków Związku, o ile nie wyrażą sprzeciwu członkowie Związku 

w liczbie określonej ustawą o związkach zawodowych, upoważniającej do 

założenia ogólnokrajowego związku zawodowego. 

2. Uchwałę o przeprowadzeniu referendum podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów, który 

określa również zasady i tryb jego przeprowadzenia. 

3. Czynności związane z likwidacją Związku dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez 

Krajowy Zjazd Delegatów. 

4. Sprawozdanie z działalności tej komisji składa się w sądzie prowadzącym rejestr, 

do którego jest wpisany Związek. 

 

§ 45 

W przypadku wprowadzenia nowego zasięgu działania jednostek organizacyjnych PSP 

Zarząd Krajowy w terminie 90 dni zarządza: 

- przeprowadzenie połączenia lub podziału majątku organizacji związkowych, 

albo: 

- przeprowadzenie kampanii sprawozdawczo - wyborczej, albo: 

- zwołanie Zjazdu Delegatów. 

 

§ 46 

Na zasadach określonych w ustawie kierownictwo służbowe zapewnia pomieszczenia, 

urządzenia techniczne oraz inne środki do działalności statutowej Związku. 

 

§ 47 

1. Regulaminy: 

a) działania zjazdu ZZS "FLORIAN", 

b) ordynacja wyborcza, 

c) działania Krajowej Komisji Rewizyjnej, 

d) działania Zarządu Krajowego, stanowią integralną część statutu. 

2. Statut w wersji j/w wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian uchwalonych na X 

Zjeździe. 
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REGULAMIN DZIAŁANIA ZARZĄDU KRAJOWEGO 

 

§ 1 

1. Zarząd Krajowy wykonuje obowiązki wynikające z ustawy o związkach zawodowych, 

Statutu ZZS "Florian", uchwał Zjazdu Krajowego. 

2. Realizując swoje zadania Zarząd Krajowy powołuje organy pomocnicze o charakterze 

stałym lub doraźnym w postaci Komisji lub Zespołów. 

§ 2 

1. Zarząd Krajowy swoje posiedzenia plenarne odbywa w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej 

niż raz na trzy miesiące. 

2. Posiedzenia plenarne zwoływane są przez Prezydium. 

3. Zarząd Krajowy podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności, co 

najmniej połowy swych członków w głosowaniu jawnym: 

 

a) na wniosek członka Zarządu Krajowego poparty, przez co najmniej 1/3 członków 

uczestniczących w obradach zarządza się głosowanie tajne, 

b) analogicznie zarządza się głosowanie imienne, 

c) przy równoczesnym zgłoszeniu obu wniosków zarządza się głosowanie tajne, 

d) protokoły z głosowań imiennych przesyła się wraz z komunikatami z posiedzeń do 

Zarządów Wojewódzkich, 

e) wykreślony. 

§ 3 

Pierwsze posiedzenie nowego Zarządu Krajowego zwołuje jego Przewodniczący nie później 

jak w 14 dniu od Zjazdu, odbywa się ono przy obecności, co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków 

Zarządu Krajowego. 

 

§ 4 

1. Zwołując posiedzenia plenarne Zarządu Krajowego należy o ich terminie, miejscu i porządku 

powiadomić Zarządy Wojewódzkie oraz Krajową Komisję Rewizyjną, co najmniej 7 dni 

wcześniej. 

2. Obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach plenarnych spoczywa na członkach Zarządu 

Krajowego, a mogą w nich brać udział zaproszeni goście oraz członkowie Związku nie będący 

członkami Zarządu Krajowego. 

3. Wykreślony. 

4. W posiedzeniach zarządu z prawem głosu uczestniczą Przewodniczący lub 

wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego. 

 



 23 

§ 5 

1. Posiedzeniem plenarnym Zarządu Krajowego przewodniczy jego Przewodniczący bądź 

wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący. 

2. Posiedzeniom nadzwyczajnym zwoływanym przez Krajową Komisję Rewizyjną 

przewodniczy Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej. 

 

§ 6 

Zarząd Krajowy: 

1. Ustala coroczny plan pracy i ocenia jego wykonanie. 

2. Ocenia stan realizacji uchwał Krajowego Zjazdu. 

3. Do dnia 31 marca danego roku uchwala swój budżet. 

 

§ 7 

1. Prezydium podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 

połowy liczby swych członków. 

2. Za wykonanie uchwał odpowiada Przewodniczący, chyba, że odpowiedzialnością tą został 

obciążony inny Wiceprzewodniczący. 

 

§ 8 

Wkreślono 

 

§ 9 

1. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz 

w miesiącu. 

2. Postanowienia § 4 i 5 niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio. 

 

§ 10 

Pracami Prezydium kieruje Przewodniczący Zarządu Krajowego, który w szczególności: 

1. Opracowuje podział obowiązków pomiędzy członków. 

2. Zwołuje posiedzenia proponując porządek dzienny obrad w uzgodnieniu z prezydium. 

3. Wykreślony. 

4. Podpisuje korespondencję urzędową. 

5. Nadzoruje pracę sekretariatu. 

6. Załatwia bieżącą korespondencję. 

7. Załatwia skargi i wnioski. 

8. Wykonuje czynności związane ze zwykłym zarządem majątkiem Zarządu Krajowego. 

9. Kieruje egzekwowaniem wierzytelności i zgłasza wnioski do Prezydium o ich umorzeniu. 
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§ 11 

Wykreślony 

 

§ 12 

Wiceprzewodniczący - Sekretarz Zarządu Krajowego odpowiada w szczególności za: 

1. Redaguje protokoły ustaleń z posiedzeń Zarządu Krajowego i jego Prezydium. 

2. Nadzoruje i czuwa nad sprawozdawczością Zarządu Krajowego i jego Prezydium. 

3. Wykreślony. 

4. Udziela informacji o pracach w Prezydium organom krajowym Związku, Zarządom 

Wojewódzkim oraz Rzecznikowi Prasowemu Związku. 

5. Opracowuje projektu uchwał Prezydium. 

6. Wykreślony. 

7. Archiwizuje dokumentację Zarządu Krajowego. 

 

§ 13 

Wiceprzewodniczący   -   Skarbnik   odpowiada   za   gospodarkę   finansową   Zarządu   Krajowego, 

a w szczególności: 

1. Przygotowuje projekty preliminarzy budżetowych. 

2. Opracowuje analizy i sprawozdania z wykonania budżetu i referuje je podczas posiedzeń 

Zarządu Krajowego, a także Prezydium. 

3. Nadzoruje księgowość, rachunkowość i sprawozdawczość finansową Zarządu Krajowego. 

4. Wykreślony. 

5. Wykreślony. 

6. Wykreślony. 

7. Opracowuje projekty aktów prawnych regulujących działalność gospodarczą Związku. 

8. W pracy swojej korzysta z opinii biegłych i rzeczoznawców w razie zaistnienia takiej 

potrzeby. 

 

§ 14 

Regulamin obowiązuje od dnia uchwalenia 3 listopada 2010 roku i może być odpowiednio 

stosowany w działaniu zarządów niższego szczebla. 
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ORDYNACJA WYBORCZA 

DO WŁADZ I ORGANÓW ZWIĄZKU 

 

ROZDZIAŁ I 

ZASADY WYBORCZE 

 

§ 1 

 Członkowie Organów Władzy Związku pochodzą z wyboru. 

 

§ 2 

1. Liczba kandydatów do  Organów Władzy Związku jest nieograniczona. 

2. Wybory  Członków Organów Władzy Związku odbywają się, co 4 lata we wszystkich 

organizacjach Związku w terminach: 

    a) do końca kwietnia - Walne Zebrania, 

    b) do końca lipca – Wojewódzkie Konferencje Delegatów, 

    c) do końca listopada– Zjazd Delegatów. 

3. Dokumenty z przeprowadzonych wyborów należy w oryginale przesłać do Zarządu 

Krajowego w ciągu 14 dni od  dnia przeprowadzenia wyborów.  

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 stanowią: 

1) protokół Walnego Zebrania, 

2) protokół Komisji Skrutacyjnej Walnego Zebrania, 

3) lista obecności z Walnego Zebrania, 

4) protokół z Wojewódzkiej Konferencji Delegatów, 

5) protokół Komisji Skrutacyjnej Wojewódzkiej Konferencji Delegatów, 

6) lista obecności z Wojewódzkiej Konferencji Delegatów, 

7) protokół Komisji Skrutacyjnej wyborów uzupełniających z listą obecności. 

5. Wzory dokumentów wymienionych w ust. 4 ustala Zarząd Krajowy. 

6. Naruszenie terminów, o których mowa w § 2 ust. 2 lub nie dostarczenie dokumentów 

z wyborów w terminie określonym w § 2 ust. 2 może powodować nieważność wyborów do 

Organów Władz Związku. Uchwałę o nieważności wyborów podejmuje Zarząd Krajowy na 

wniosek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej lub Krajowej Komisji Rewizyjnej.  

7. Prezydium Zarządu Krajowego w  terminie 45 dni od daty zarejestrowania dokumentów 

z przeprowadzonych wyborów zobowiązane jest do wydania Wypisu z Rejestru 

Organizacji  Związku. 

8. W przypadku nie przeprowadzenia Wojewódzkiej Konferencji Delegatów    uprawnienia do 

jej przeprowadzania przejmuje Zarząd Krajowy, który w  terminie 30 dni przeprowadza 

wybory.  
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9. W przypadku nie przeprowadzenia Walnego Zebrania uprawnienia do jego zwołania 

przejmuje Zarząd Wojewódzki, który w  terminie 30 dni przeprowadza  wybory. 

 

§ 3 

Wybory do wszystkich władz Związku oraz wybory delegatów są tajne. Wybory do organów 

pomocniczych Związku mogą być jawne. 

 

§ 4 

Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie członkom Związku. 

 

§ 5 

Umotywowane kandydatury zgłaszają uprawnieni członkowie Związku w czasie obrad. 

 

§ 6 

1. Przed umieszczeniem na liście wyborczej kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie 

oraz udzielić odpowiedzi na pytania wyborców.  

2. Do chwili zakończenia prezentowania się ostatniego ze zgłoszonych kandydatów nie 

można zamknąć listy kandydatów. 

 

§ 7 

Wykreślony 

 

§ 8 

Przyjęta lista kandydatów sporządzana jest w kolejności zgłaszania. 

 

§ 9 

Wykreślony 

 

§ 10 

1. Wykreślony 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu właściwy Zarząd w głosowaniu tajnym dokonuje 

wyboru uzupełniającego na wakującą funkcję spośród delegatów na zebranie uprawnione 

do wyboru danego zarządu, z zastrzeżeniem ust.3. 

3. W okresie kadencji można dokonać wyboru uzupełniającego do 1/3 składu osobowego 

zarządu lub komisji rewizyjnej. 
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ROZDZIAŁ II 

WYBORY DO WŁADZ I ORGANÓW ZWIĄZKU ORGANIZACJA OGÓLNOKRAJOWA 

 

§ 11 

Przewodniczącego i wiceprzewodniczących Zarządu Krajowego wybiera bezpośrednio Zjazd 

spośród członków Związku posiadających mandat delegata na Zjazd. 

 

§ 12 

1. Członków Krajowej Komisji Rewizyjnej wybiera bezpośrednio Zjazd spośród członków 

Związku posiadających mandat delegata na Zjazd i nie będących funkcyjnymi związku. 

2. Wykreślony 

3. Krajowa Komisja Rewizyjna ukonstytuowuje się na swym pierwszym posiedzeniu, 

wybierając spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. 

 

WOJEWÓDZKA ORGANIZACJA ZWIĄZKOWA  

 

§ 13 

Przewodniczącego i wiceprzewodniczących Zarządu Wojewódzkiego wybiera bezpośrednio 

Wojewódzka Konferencja Delegatów spośród członków Związku posiadających mandat 

delegata na Konferencję. 

 

§ 14 

1. Członków Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej wybiera bezpośrednio Wojewódzka 

Konferencja Delegatów spośród członków Związku posiadających mandat na Konferencję 

i nie będących członkami Zarządu Wojewódzkiego lub Terenowego. 

2. Wojewódzka Komisja Rewizyjna ukonstytuowuje się na swym pierwszym posiedzeniu, 

wybierając spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. 

 

TERENOWA ORGANIZACJA ZWIĄZKOWA 

 

§ 15 

Przewodniczącego, wiceprzewodniczących Zarządu Terenowego wybiera bezpośrednio 

Walne Zebranie Terenowej Organizacji Związkowej spośród członków. 

 

§ 16 

1. Walne Zebranie Terenowej Organizacji Związkowej wybiera delegatów na Wojewódzką 

Konferencję Delegatów. 
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2. Protokoły z wyborów, o których mowa w ust.1 przekazuje się Przewodniczącemu Obrad 

Wojewódzkiej Konferencji Delegatów. 

 

ROZDZIAŁ III 

KOMISJA SKRUTACYJNA 

 

§ 17 

1. Zebrani w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów wybierają komisję skrutacyjną 

spośród      delegatów      (uczestników      walnych      zebrań)      nie      kandydujących 

na      funkcje związkowe. 

2. Liczbę członków Komisji Skrutacyjnej określają delegaci. 

 

§ 18 

Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest przygotowanie list wyborczych kandydatów 

pretendujących do pełnienia poszczególnych funkcji, przygotowanie kart do głosowania, 

przeprowadzenie głosowania, sporządzenie w dwóch egzemplarzach protokołu głosowania 

i przedstawienie zebranym wyniku głosowania oraz na konferencji i walnym zebraniu 

sprawdzenie wymaganego kworum. 

 

§ 19 

Komisje Skrutacyjne protokoły z przeprowadzonych wyborów wraz z zabezpieczonymi 

kartami do głosowania przekazują przewodniczącemu obrad. 

 

ROZDZIAŁ IV 

GŁOSOWANIE 

 

§ 20 

Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Zarządu Krajowego oraz członków 

Krajowej Komisji Rewizyjnej jest ważny w przypadku uzyskania 50% +1 ważnych głosów 

przy obecności, co najmniej 1/2 liczby delegatów, z zastrzeżeniem zapisów § 23. 

 

§ 21 

Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Zarządu Wojewódzkiego oraz członków 

Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej jest ważny w przypadku uzyskania 50% +1 ważnych 

głosów przy obecności, co najmniej 1/2 liczby delegatów. 

 

§ 22 
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Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Zarządu Terenowego oraz delegatów na 

Zjazd Wojewódzki jest ważny w przypadku uzyskania 50% +1 ważnych głosów przy 

obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

 

§ 23 

1. W przypadku nie uzyskania w I turze wyborów wymaganej większości głosów zarządza 

się głosowanie powtórne. 

2. Wykreślono. 

3. Przy wyborze władz krajowych, wojewódzkich i terenowych, w II turze wyborów decyduje 

zwykła większość głosów przy obecności, co najmniej 1/2 liczby delegatów. 

 

§ 24 

1. Głosowanie odbywa się na kartkach do głosowania, które winny być ostemplowane 

pieczęcią Związku. 

2. Karty do głosowania są odrębne w przypadku wyboru:·- PRZEWODNICZĄCEGO Zarządu 

Terenowego (Wojewódzkiego, Krajowego), 

- WICEPRZEWODNICZĄCYCH Zarządu Terenowego (Wojewódzkiego, Krajowego), 

- CZŁONKÓW Wojewódzkiej (Krajowej Komisji Rewizyjnej), 

- DELEGATÓW na Konferencję (Zjazd),  

 

§ 25 

Aktu wyboru dokonuje się przez postawienie, na karcie do głosowania, znaku ,,X" po prawej 

stronie nazwiska kandydata, na którego głosujący oddaje głos. 

 

§ 26 

Głos ważny jest wówczas, gdy wyborca wskazuje na karcie do głosowania liczbę 

kandydatów równą lub mniejszą od ustalonej liczby osób wybieranych na poszczególne 

funkcje. 

 

§ 27 

Głos jest nieważny w przypadku dopisania na karcie do głosowania nazwisk kandydatów 

uprzednio nie zgłoszonych oraz posłużenie się innym znakiem lub kartą do głosowania. 

 

§ 28 

Karta do głosowania zawiera jedynie nazwiska i imiona kandydatów umieszczone w porządku 

alfabetycznym. 
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§ 29 

W przypadkach wątpliwych, o ważności głosów rozstrzyga Komisja Skrutacyjna. 

 

§ 30 

Niniejsza ordynacja wyborcza uzyskuje moc prawną z dniem uchwalenia. 
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REGULAMIN DZIAŁANIA KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ 

 

§ 1 

Krajowa Komisja Rewizyjna - KKR - działa w oparciu o Statut Związku i uchwały Krajowego 

Zjazdu. 

 

§ 2 

1. Krajową Komisją Rewizyjną stanowią członkowie Związku wybrani przez Krajowy Zjazd 

Delegatów. 

2. Na pierwszym posiedzeniu członkowie KKR wybierają spośród siebie Przewodniczącego 

i ewentualnie Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. 

3. Pracami KKR kieruje jej Przewodniczący. 

4. Uchwały KKR podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy 

obecności, co najmniej 1/2 członków. 

a) wykreślony. 

b) na wniosek 1/2 członków zarządza się głosowanie tajne lub imienne. 

5. Członkowie KKR obowiązani są do pisemnego usprawiedliwienia swojej nieobecności 

podczas posiedzenia. 

 

§ 3 

Do kompetencji Krajowej Komisji Rewizyjnej w szczególności należy: 

1. Kontrola działalności Zarządu Krajowego. 

2. Udzielanie pomocy - w tym instruktażu - wojewódzkim komisjom rewizyjnym. 

3. Rozpatrywanie indywidualnych odwołań członków Związku od decyzji organów statutowych 

Związku. 

§ 4 

1. Krajowa Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności Zjazdowi. 

2. Swoje posiedzenia plenarne KKR odbywa w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz 

w roku. 

 

§ 5 

Krajowa Komisja Rewizyjna ma prawo: 

1. Zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu Krajowego lub innego właściwego organu 

Związku, a w szczególności, gdy: 

- zaistnieje potrzeba dokonania zmian personalnych w Prezydium Zarządu Krajowego, 

- zaistnieją rażące nieprawidłowości w zakresie działalności finansowej lub gospodarczej, 

- zostanie stwierdzone naruszenie postanowień Statutu lub innych aktów prawnych. 
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2. Podczas prowadzonych kontroli mieć swobodny wgląd do wszystkich niezbędnych 

dokumentów oraz żądania od przedstawicieli kontrolowanych organów Związku wyjaśnień 

ustnych lub pisemnych dotyczących spraw będących przedmiotem kontroli. 

 

§ 6 

1. Celem właściwej realizacji swych bieżących zadań członkowie KKR mają również prawo 

uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Krajowego, przy czym 

o terminie, miejscu i tematyce posiedzenia Zarząd Krajowy ma obowiązek powiadomić 

Przewodniczącego KKR, co najmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem. 

2. Powyższe prawo stosuje się odpowiednio dla wypełnienia postanowień § 3 niniejszego 

regulaminu. 

 

§ 7 

Regulamin obowiązuje od dnia uchwalenia i jest stosowany odpowiednio przez Wojewódzkie 

Komisje Rewizyjne. 
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REGULAMIN DZIAŁANIA ZJAZDU 

ZZS "FLORIAN" 

 

ROZDZIAŁ I 

PRZEPISY OGÓLNE 

 

§ 1 

Na podstawie § 25.pkt 2.ppkt.b. Statutu ZZS "FLORIAN" regulamin niniejszy określa zasady 

zwoływania, organizacji oraz przebiegu Zjazdu Związku a także trybu wyborów do władz 

Krajowych Związku. 

 

§ 2 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) Związku - należy rozumieć przez to Związek Zawodowy Strażaków "Florian". 

2) Organie Władzy Ogólnokrajowej– należy przez to rozumieć władze określone w § 21  

ust.1 Statutu.  

3) Przewodniczącym, Sekretarzu lub Prezydium - należy rozumieć Przewodniczącego, 

Sekretarza lub Prezydium Zjazdu Delegatów. 

4) Zjeździe – należy rozumieć przez to Zjazd Delegatów. 

 

ROZDZIAŁ II 

ZJAZD 

 

§ 3 

Zjazd odbywa się w miejscowości wyznaczonej przez Zarząd Krajowy. 

 

§ 4 

Zjazd obraduje i podejmuje uchwały na sesjach plenarnych. Zjazd może powoływać komisje 

tematyczne, które przedstawiają propozycje uchwał, stanowisk, rezolucji i decyzji sesji 

plenarnych. 

 

§ 5 

1. Zarząd Krajowy zwołuje Zjazd zawiadamiając o tym Zarządy Wojewódzkie, co najmniej 30 

dni przed terminem jego zwołania. 

2. Zjazdy Zwyczajne odbywają się najpóźniej do końca kadencji. 

3. Zjazdy Nadzwyczajne odbywają się w ciągu 30 dni od zgłoszenia żądania organu 

upoważnionego. 
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4. Zjazd Nadzwyczajny odbywa się w trybie przewidzianym dla Zjazdu Zwyczajnego. 

Prezydium Zarządu Krajowego w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia żądania zawiadamia 

o tym Zarządy Wojewódzkie. 

 

§ 8 

1. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad należy przesłać do Zarządów 

Wojewódzkich, co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem. 

2. Sprawozdanie z działalności Zarządu Krajowego i jego Prezydium oraz wnioski Krajowej 

Komisji Rewizyjnej przesyła się do Zarządów Wojewódzkich, co najmniej z 14 dniowym 

wyprzedzeniem. 

 

§ 7 

Prawo do udziału w obradach Zjazdu przysługuje: 

1. Delegatom na Zjazd. 

2. Członkom Prezydium Zarządu Krajowego nie będącym delegatami. 

3. Członkom Krajowej Komisji Rewizyjnej. 

 

§ 8 

1. W Zjeździe mogą uczestniczyć zaproszeni przez Prezydium Zarządu Krajowego 

przedstawiciele władz, instytucji, organizacji oraz inne osoby. 

2. Wykreślony 

 

§ 9 

1. Obecność osób, o których mowa w § 7 jest obowiązkowa podczas Zjazdu. 

2. W razie przeszkody uniemożliwiającej danej osobie udział w obradach powinna ona 

pisemnie usprawiedliwić swą nieobecność w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia tej 

przeszkody. 

 

§ 10 

Prawo do głosowania podczas Zjazdu przysługuje jedynie delegatom. 

 

§ 11 

1. Należy sporządzić listy obecności osób uprawnionych do głosowania i wyłożyć je do 

podpisu przybyłym na obrady Zjazdu. 

2. Listy te winny być sporządzane dla każdego dnia obrad oddzielnie. 

 

§ 12 
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1. Zjazd otwiera Przewodniczący Zarządu Krajowego przy obecności, co najmniej 1/2 liczby 

delegatów i przewodniczy obradom do czasu wyboru Przewodniczącego Zjazdu, który 

proponuje do przyjęcia uchwałą porządek obrad. 

2. Porządek obrad Zjazdu powinien przewidywać w szczególności:· 

a) jego otwarcie, 

b) wybór komisji skrutacyjnej do wyboru Prezydium Zjazdu, 

c) wybór Przewodniczącego i Sekretarza, 

d) przyjęcie porządku obrad, 

e) wybór innych komisji Zjazdu, 

f) przedstawienie sprawozdań i dyskusję, 

g) wybory Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Zarządu Krajowego oraz członków 

Krajowej Komisji Rewizyjnej, 

h) rozpatrzenie wolnych wniosków,  

i) podjęcie uchwał końcowych,  

j) zamknięcie obrad. 

3. Porządek obrad Zjazdu Nadzwyczajnego przede wszystkim winien uwzględnić sprawy 

objęte żądaniem jego zwołania. 

 

§ 13 

1. Zjazd dokonuje wyboru Przewodniczącego i Sekretarza, którzy stanowią Prezydium 

Zjazdu. 

2. Wykreślony. 

3. Wybór Prezydium odbywa się w głosowaniu jawnym. 

 

§ 14 

1. Przebiegiem Zjazdu kieruje Przewodniczący. 

2. W szczególności do zadań Przewodniczącego należy:· 

a) ogólne kierowanie obradami, 

b) udzielanie głosu uczestnikom obrad i przewodniczącym komisji, 

c) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad, 

d) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali, 

e) dopilnowanie wyczerpania porządku obrad, 

f) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych. 

3. Od rozstrzygnięć Przewodniczącego przysługuje sprzeciw rozpatrywany przez Zjazd. 

 

§ 15 
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1. Sekretarz Zjazdu jest odpowiedzialny za prowadzenie protokołu obrad i kierowanie 

pracami biura Zjazdu, jeżeli takie zostanie powołane przez Zarząd Krajowy. 

2. Sekretarz prowadzi ewidencję zgłoszeń według kolejności i sporządzają listy wniosków 

i uczestników dyskusji. 

 

§ 16 

1. Po wyborze Prezydium Zjazd wybiera: 

a) komisję mandatową - która stwierdza prawidłowość zwołania Zjazdu, istnienie kworum 

dla każdego dnia obrad oddzielnie, ważność mandatów oraz bada czy nie zachodzą 

przeszkody w zakresie czynnego prawa wyborczego w odniesieniu do osób 

uprawnionych do głosowania 

b) komisję skrutacyjną - która przedstawia Zjazdowi zgłoszone kandydatury, stwierdza 

posiadanie przez kandydatów biernego prawa wyborczego, sporządza listy wyborcze 

w kolejności zgłoszeń, przeprowadza wybory i ogłasza wyniki wyborów.  

c) inne komisje zależnie od potrzeb. 

2. Skład liczbowy komisji proponuje Prezydium, a ustala Zjazd. 

3. Każda komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego. 

4. Ze swych czynności komisje sporządzają protokoły, które podpisują wszyscy ich 

członkowie, a przewodniczący komisji przedkłada je Zjazdowi. 

 

§ 17 

Komisje wyborczą i skrutacyjną wybiera się, gdy mają być przeprowadzone wybory. 

§ 18 

1. Wnioski powinny być zgłaszane do Prezydium w formie pisemnej; mogą mieć formę 

projektu uchwały. 

2. Prezydium rozstrzyga o przekazaniu wniosku do komisji wnioskowej informując o tym 

Zjazd albo podaje wniosek pod rozstrzygnięcie uczestników obrad. 

3. Uwagi wobec wniosku przekazanego do komisji wnioskowej uczestnicy obrad składają na 

piśmie do tej komisji zaś w stosunku do wniosków rozstrzyganych przez Zjazd dyskusja 

winna być otwarta nad każdym z nich bezpośrednio po podaniu w kolejności zgłoszeń 

przez Przewodniczącego do wiadomości obradującym, chyba, że Zjazd zadecyduje 

inaczej. 

 

§ 19 

1. Wnioski formalne mogą być zgłaszane ustnie. 

2. Wykreślony 
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§ 20 

1. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski dotyczące: 

a) ograniczenia, odroczenia, zamknięcia dyskusji, 

b) sposobu prowadzenia obrad lub głosowania, 

c) powołania komisji lub odesłania sprawy do komisji, 

d) wykreślony, 

e) wykreślony. 

2. Wykreślony. 

 

§ 21 

Wykreślony 

 

§ 22 

1. Przewodniczący otwiera dyskusję i kieruje nią zachowując kolejność zgłoszeń w udzieleniu 

głosu. 

2. Poza kolejnością udziela głosu: 

a) dla złożenia wyjaśnień - Przewodniczącemu Zarządu Krajowego lub desygnowanej przez 

niego spośród członków Zarządu Krajowego osobie oraz Przewodniczącemu Krajowej 

Komisji Rewizyjnej lub desygnowanemu przez niego członkowi Krajowej Komisji 

Rewizyjnej, 

b) wykreślony 

3. Wykreślony 

4. Zgłoszony do dyskusji może złożyć swą wypowiedź pisemnie do protokołu obrad. 

5. Przewodniczący zamyka dyskusję po wyczerpaniu listy zapisanych do głosu albo po 

podjęciu uchwały o zamknięciu dyskusji. 

 

§ 23 

1. Przewodniczący poddaje pod głosowanie wnioski i projekty uchwał będące przedmiotem 

obrad. 

2. Głosowanie odbywa się jawnie, chyba, że wniosek delegata o głosowanie tajne uzyska 

wymagane, co najmniej 1/3 głosów uczestników obrad. 

 

§ 24 

1. Zjazd może podejmować uchwały w obecności, co najmniej 1/2 liczby delegatów. Liczbę 

tych osób ustala się na podstawie list obecności. 

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. 

3. W przypadku podejmowania uchwał o zmianach w Statucie lub Związku obowiązuje 
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zwykłą większość głosów przy obecności, co najmniej 1/2 uprawnionych do udziału 

w Zjeździe delegatów. 

 

§ 25 

Zamknięcie Zjazdu ogłasza Przewodniczący po wyczerpaniu porządku obrad. 

 

§ 26 

1. Protokół    Zjazdu    sporządza    się    w    ciągu    30    dni    i    podpisują    go 

Przewodniczący    oraz Sekretarz. 

2. W   ciągu  14   dni  od   daty  sporządzenia   i   podpisania   protokołu   biorący  udział   

w obradach mają prawo wglądu do niego i wnoszenia uwag. 

3. Wnoszone uwagi rozstrzyga Prezydium Zjazdu w ciągu 14 dni od daty ich zgłoszenia. 

4. Protokół Zjazdu przechowuje się w aktach Zarządu Krajowego. 

 

§ 27 

Regulamin staje się obowiązujący od dnia uchwalenia i ma odpowiednie zastosowanie dla 

Konferencji, (Walnych Zebrań). 

 

 

 


