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STATUT PARTII 

ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH  
RODZIN 

 

ROZDZIAŁ I  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§1 

1. Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin, zwane dalej ZCHR, jest partią polityczną działającą na 

podstawie ustawy o partiach politycznych oraz niniejszego Statutu. 

2. ZCHR posiada osobowość prawną. 

3. Skrótem nazwy partii Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin jest ZCHR. 

§2 

1. ZCHR działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej oraz wśród skupisk Polaków na 

świecie. 

2. ZCHR może utrzymywać kontakty z partiami i organizacjami zagranicznymi. 

3. ZCHR może ustanawiać swoje przedstawicielstwa za granicą. 

4. Siedzibą ZCHR jest miejscowość Woryty. 

§3 

1. ZCHR ma prawo do używania godła, sztandaru, odznak, legitymacji, pieczęci, barw, znaków 

graficznych oraz posiadania hymnu. 

2. Nazwa i symbole ZCHR podlegają ochronie prawnej. 

§4 

1. W ZCHR obowiązuje zasada demokratycznego podejmowania decyzji. 

2. Wybory władz wszystkich szczebli ZCHR odbywają się w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej 

liczby kandydatów. 

3. We wszystkich organach ZCHR obowiązuje zasada głosowania tajnego w sprawach personalnych. 

Głosowanie w inny sposób jest dozwolone w kwestiach, w których Statut tak stanowi. 

4. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej do ważności uchwał władz ZCHR wszystkich szczebli wymagana jest 

zwykła większość głosów, tj. 50% + 1 w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

5. Uchwały władz ZCHR wszystkich szczebli, ich działalność oraz działalność członków nie mogą być 

sprzeczne ze Statutem oraz Deklaracją Ideową. 

6. Wszystkie organy ZCHR mają charakter kadencyjny. 
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§5 

Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, odwołanie organów ZCHR lub osób powoływanych przez organy ZCHR 

odbywa się w takim samym trybie jak ich powołanie. 

§6 

Wiążącej wykładni przepisów Statutu dokonuje Naczelna Komisja Rewizyjna 

 

ROZDZIAŁ II  
CELE ZCHR, SPOSÓB ICH REALIZACJI  

I ŚRODKI DZIAŁANIA 
 

§7 

Celami ZCHR są: 

1) Obrona niepodległości i porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. 

2) Gospodarczy i cywilizacyjny rozwój Rzeczypospolitej Polskiej. 

3) Ochrona podstawowych wartości naszej kultury i cywilizacji: chrześcijańskich zasad moralnych, 

godności, honoru i prawdy. 

§8 

ZCHR realizuje swoje cele statutowe m.in. poprzez: 

1) Udział przedstawicieli ZCHR w życiu publicznym Rzeczypospolitej Polskiej. 

2) Pracę ideowo-wychowawczą. 

3) Prowadzenie działalności wydawniczej i prasowej. 

 

ROZDZIAŁ III  

CZŁONKOWIE ZCHR 
 

§9 

ZCHR składa się z: 

1) członków,  

2) członków honorowych,  

§10 

1. Członkiem ZCHR może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który: 

1) nie należy do innej partii politycznej, 

2) ukończył 18 lat, 

3) akceptuje Statut, Deklarację Ideową oraz program ZCHR, 

4) przestrzega zasad etyki chrześcijańskiej, 

5) korzysta z pełni praw publicznych, 

6) złożył deklarację członkowską, ankietę oraz inne dokumenty określone przez Zarząd Główny. 
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2. Członkostwo przyznaje Zarząd Główny na mocy podjętej uchwały zwykłą większością głosów, tj. 50% + 

1 w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

3. Rada Polityczna ma prawo veta w stosunku do uchwały, o której mowa w ust. 2 w terminie do 30 dni od 

jej podjęcia. 

4. Ponowne podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 2 możliwe jest wyłącznie po uchyleniu veta przez 

organ, który z niego skorzystał. 

5. Członkowie mają prawo: 

1) czynne i bierne prawo wyborcze do władz ZCHR wszystkich szczebli, na zasadach określonych 

w Statucie,  

2) ubiegania się z rekomendacji ZCHR o mandat w organach władzy publicznej oraz korzystania z 

jego poparcia w prowadzonych kampaniach wyborczych, 

3) posiadania legitymacji członkowskiej ZCHR, 

4) zgłaszania inicjatyw politycznych lub organizacyjnych do władz ZCHR, 

5) dostępu do tekstów uchwał i innych dokumentów ZCHR, 

6) uczestnictwa w posiedzeniach organów ZCHR, na których rozpatrywane są wnioski dotyczące 

jego osoby. 

§11 

1. Członkiem honorowym może zostać osoba, która w szczególny sposób zasłużyła się dla Polski. 

2. Członkostwo honorowe przyznaje Kongres na wniosek Rady Politycznej. 

3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka z wyjątkiem biernego i czynnego prawa 

wyborczego. 

§12 

1. Członek  ZCHR ma obowiązek: 

1) stosowania się do Statutu, Deklaracji Ideowej, programu i uchwał władz ZCHR, 

2) postępowania zgodnie z zasadami etyki chrześcijańskiej, 

3) udziału w realizacji programu ZCHR, 

4) dbania o dobre imię ZCHR, 

5) popularyzowania działalności ZCHR, 

6) terminowego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz ZCHR, 

7) popierania kandydatów ZCHR w wyborach prezydenckich, parlamentarnych i samorządowych. 

§13 

Rejestr członków prowadzi Zarząd Główny. 

§14 

1. Członkostwo w ZCHR wygasa na skutek: 

1) śmierci członka, 

2) pisemnej rezygnacji członka, 

3) wykluczenia członka, 

4) wstąpienia członka do innej partii politycznej. 
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2. Decyzję o wykluczeniu członka podejmuje Zarząd Główny zwykłą większością głosów, tj. 50% + 1 w 

obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, na wniosek właściwego Zarządu Okręgu 

lub Naczelnej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek Prezesa ZCHR lub Przewodniczącego Rady 

Politycznej lub Rady Politycznej. 

3. Wykluczenie członka może nastąpić na skutek: 

1) nieprzestrzegania postanowień Statutu, 

2) popełnienia przez członka przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego i stwierdzonego 

prawomocnym wyrokiem sądu, 

3) postępowania, które godzi w dobre imię ZCHR, 

4) zaniechania przez okres, co najmniej 6 miesięcy opłacania składek członkowskich lub 

działalności w ZCHR. 

§15 

1. W wypadku, gdy członek ZCHR objął stanowisko publiczne, z którym związany jest zakaz działalności 

partyjnej, Zarząd Główny na wniosek zainteresowanego, zawiesza go w prawach i obowiązkach 

członkowskich na okres pełnienia tego stanowiska.  

2. Zarząd Główny lub Naczelna Komisja Rewizyjna w stosunku do członka, przeciwko któremu toczy się 

postępowanie przed organami ZCHR, może podjąć uchwałę zwykłą większością głosów, tj. 50% + 1 w 

obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, o zawieszeniu go w prawach członka do 

czasu rozstrzygnięcia sprawy. 

 

 
ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE NACZELNE ZCHR 
 

§16 

Władzami naczelnymi ZCHR są: 

1) Kongres, 

2) Prezes ZCHR, 

3) Zarząd Główny, 

4) Rada Polityczna, 

5) Naczelna Komisja Rewizyjna, 

 

                                                                   §17 

W sprawach nieuregulowanych szczegółowo przez Statut, uchwały statutowych organów są podejmowane 

zwykłą większością głosów, tj. 50% + 1  w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 
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DZIAŁ I 

KONGRES 

§18 

1. Kongres jest najwyższą władzą ZCHR.  

2. Delegatami na Kongres są: 

1) osoby wybrane na Konwencjach Okręgowych,  

2) przewodniczący Zarządów Okręgowych,  

3) członkowie Zarządu Głównego,  

4) członkowie Rady Politycznej,  

5) członkowie Naczelnej Komisji Rewizyjnej, 

6) posłowie i senatorowie oraz posłowie do Parlamentu Europejskiego będący członkami ZCHR, 

7) Pełnomocnicy Okręgowi ZCHR. 

§19 

1. Posiedzenia Kongresu zwołuje Rada Polityczna co najmniej raz na 4 lata. 

2. Posiedzenia Kongresu zwołuje Przewodniczący Rady Politycznej lub Prezes ZCHR w przypadku, gdy 

Rada tego nie zrobi. 

3. Kongres może z ważnych przyczyn podjąć decyzję o utajnieniu obrad zwykłą większością głosów, tj. 

50% + 1 w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

§20 

1. Posiedzeniom Kongresu przewodniczy Przewodniczący Kongresu. 

2. Przewodniczący Kongresu wybierany jest przez Kongres na czas trwania jego obrad, zwykłą 

większością głosów, tj. 50% +1 w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

3. Mandat Przewodniczącego Kongresu wygasa po zakończeniu obrad Kongresu. 

4. Przewodniczący Kongresu nie może sprawować funkcji lub kandydować na stanowisko Prezesa ZCHR, 

Przewodniczącego Rady Politycznej lub Przewodniczącego Naczelnej Komisji Rewizyjnej. 

§21 

Na posiedzeniach Kongresu prawo inicjatywy uchwałodawczej przysługuje:  

1) Prezesowi ZCHR,  

2) Przewodniczącemu Rady Politycznej,  

3) co najmniej 15 delegatom na Kongres,  

4) Radzie Politycznej,  

5) Zarządowi Głównemu, 

6) Przewodniczącemu Naczelnej Komisji Rewizyjnej. 

§22 

Do kompetencji Kongresu należy, w szczególności:  

1) uchwalanie programu ZCHR oraz dokumentów programowych partii,  

2) uchwalanie regulaminu obrad Kongresu, 

3) wybór Prezesa ZCHR i 5 członków Zarządu Głównego,  

4) wybór Przewodniczącego i 10 członków Rady Politycznej, 
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5) wybór Przewodniczącego i 6 członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej, 

6) wybór Prezesa Honorowego ZCHR, 

7) wybór kandydata na stanowisko Prezydenta RP z ramienia ZCHR, 

8) udzielenie bądź nieudzielanie absolutorium ustępującym władzom naczelnym ZCHR,  

9) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów naczelnych ZCHR i Klubu (Koła, Zespołu) 

Parlamentarnego ZCHR, 

10) podejmowanie decyzji o koalicjach wyborczych i rządowych bezwzględną większością głosów, 

tj. 50% + 1 spośród ważnie oddanych głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych 

do głosowania, liczba głosów za wnioskiem musi być większa od sumy głosów przeciw i 

wstrzymujących się. 

11) podejmowanie uchwał o wstąpieniu ZCHR do organizacji międzynarodowych i występowaniu z 

tych organizacji bezwzględną większością głosów, tj. 50% + 1 spośród ważnie oddanych 

głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, liczba głosów za 

wnioskiem musi być większa od sumy głosów przeciw i wstrzymujących się. 

12) inne uchwały, jeśli Statut nie stanowi inaczej, Kongres podejmuje zwykłą większością głosów, 

tj. 50% + 1 w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

§23 

1.  Kongres może uchwalić wotum nieufności wobec dowolnego organu ZCHR. 

2.  Uchwalenie wotum nieufności odbywa się bezwzględną większością głosów tj. 50% + 1 spośród ważnie 

oddanych głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, liczba głosów za 

wnioskiem musi być większa od sumy głosów przeciw i wstrzymujących się i oznacza natychmiastową 

dymisję władz, wobec których zostało uchwalone. 

3. Wotum nieufności uchwalane jest na wniosek grupy 20 delegatów lub Przewodniczącego Naczelnej 

Komisji Rewizyjnej. 

4.    Uchwalenie wotum nieufności wobec Zarządu Głównego oznacza także dymisję Prezesa ZCHR. 

5.    Uchwalenie wotum nieufności wobec Prezesa ZCHR oznacza także dymisję Zarządu Głównego. 

6.    Uchwalenie wotum nieufności wobec Rady Politycznej oznacza także dymisję jej Przewodniczącego. 

7.   Uchwalenie wotum nieufności wobec Przewodniczącego Naczelnej Komisji Rewizyjnej oznacza dymisję    

Naczelnej Komisji Rewizyjnej. 

8.   Uchwalenie wotum nieufności wobec Naczelnej Komisji Rewizyjnej oznacza dymisję jej  

Przewodniczącego. 

9.    Uchwalenie wotum nieufności wobec Przewodniczącego Okręgu lub Zarządu Okręgu oznacza także 

dymisję wszystkich władz okręgowych. 

§24 

Kongres uchwala Deklarację Ideową ZCHR oraz zmiany w niej większością 2/3 przy obecności co najmniej 

połowy uprawnionych do głosowania, na zgodny wniosek Przewodniczącego Rady Politycznej i Prezesa 

ZCHR. 
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§25 

Zmiany w Statucie uchwala Kongres większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy 

uprawnionych do głosowania na wniosek Prezesa ZCHR, Przewodniczącego Rady Politycznej, Rady 

Politycznej, Przewodniczącego Naczelnej Komisji Rewizyjnej lub grupy 30 delegatów. 

§26 

Kongres może podjąć uchwałę o połączeniu się ZCHR z inną partią lub partiami większością 2/3 głosów 

przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania na zgodny wniosek Przewodniczącego 

Rady Politycznej i Prezesa ZCHR. 

§27 

Kongres może podjęć uchwałę o rozwiązaniu ZCHR większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 

połowy uprawnionych do głosowania na zgodny wniosek Rady Politycznej i Prezesa ZCHR. 

 

DZIAŁ II 

PREZES ZCHR 

§28 

1. Prezes ZCHR wybierany jest przez Kongres bezwzględną większością głosów, tj. 50% + 1 spośród 

ważnie oddanych głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, liczba głosów 

za wnioskiem musi być większa od sumy głosów przeciw i wstrzymujących się. 

2. Kadencja Prezesa ZCHR trwa cztery lata. 

3. Prezes ZCHR nie może sprawować funkcji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady 

Politycznej, wchodzić w skład Komisji Rewizyjnej lub Zarządu Okręgu. 

§29 

1. Działalność Prezesa ZCHR nie może wchodzić w zakres kompetencji innych władz. 

2. Prezes ZCHR odpowiada za swoją działalność przed Kongresem. 

3. Prezes ZCHR wykonuje uchwały władz naczelnych ZCHR.  

 

§30 

Prezes ZCHR jest członkiem Rady Politycznej. 

§31 

1. W przypadku śmierci Prezesa ZCHR, rezygnacji przez niego z dalszego sprawowania funkcji lub utraty 

możliwości sprawowania stanowiska, Rada Polityczna wybiera spośród członków Zarządu Głównego 

bezwzględną większością głosów, tj. 50%+ 1 spośród ważnie oddanych głosów w obecności co 

najmniej połowy uprawnionych do głosowania, liczba głosów za wnioskiem musi być większa od sumy 

głosów przeciw i wstrzymujących się, pełniącego obowiązki Prezesa ZCHR. 

2. Kadencja pełniącego obowiązki Prezesa ZCHR trwa maksymalnie sześć miesięcy, nie dłużej jednak niż 

do najbliższego posiedzenia Kongresu. 

3. Na najbliższym posiedzeniu Kongres dokonuje wyboru nowego Prezesa i Zarządu Głównego. 

4. Pełniący obowiązki Prezesa ZCHR na okres sprawowania przez niego funkcji posiada te same prawa i 

obowiązki, co Prezes ZCHR. 



 - 8 - 

§32 

Do kompetencji Prezesa ZCHR należy, w szczególności:  

1) reprezentowanie ZCHR na zewnątrz,  

2) kierowanie bieżącą działalnością ZCHR,  

3) przewodniczenie i kierowanie pracami Zarządu Głównego,  

4) zwoływanie posiedzenia Klubu (Koła, Zespołu) Parlamentarnego ZCHR, 

5) zwoływanie posiedzeń Kongresu w przypadku, gdy Rada Polityczna i Przewodniczący Rady 

Politycznej nie jest w stanie tego wykonać. 

§33 

1. Kongres może nadać szczególnie zasłużonemu członkowi ZCHR tytuł Prezesa Honorowego. 

2. Decyzję o nadaniu tytułu Prezesa Honorowego podejmuje Kongres bezwzględną większością głosów, 

tj. 50% + 1 spośród ważnie oddanych głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do 

głosowania, liczba głosów za wnioskiem musi być większa od sumy głosów przeciw i wstrzymujących 

się na wniosek Rady Politycznej lub 30 delegatów. 

3. Tytuł Prezesa Honorowego przyznawany jest dożywotnio. 

4. Kongres może odebrać tytuł Prezesa Honorowego w takim samym trybie, jak go nadał. 

5. Prezes Honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek, ma prawo uczestniczyć z głosem 

doradczym w posiedzeniach Rady Politycznej i Zarządu Głównego. 

 

DZIAŁ III 

ZARZĄD GŁÓWNY 

§34 

1. Zarząd Główny jest najwyższą władzą wykonawczą ZCHR. 

2. W skład Zarządu Głównego wchodzi:  

1) Prezes ZCHR, 

2) 5 osób wybranych przez Kongres, 

3) Przewodniczący Rady Politycznej, 

4) Przewodniczący Klubów i Kół Poselskich, Senackich i w Parlamencie Europejskim, 

5) Rzecznik Prasowy ZCHR. 

3. Zarząd Główny wybiera zwykłą większością głosów, tj. 50% + 1 w obecności, co najmniej połowy 

uprawnionych do głosowania, spośród swoich członków do 3 Wiceprezesów, Sekretarza Generalnego 

oraz Skarbnika. Funkcji tych nie można łączyć z innymi funkcjami w Zarządzie Głównym, Radzie 

Politycznej, Naczelnej Komisji Rewizyjnej. 

4. Kadencja Zarządu Głównego trwa 4 lata i jest ściśle związana z kadencją Prezesa ZCHR. 

5. W przypadku zmniejszenia liczby członków mianowanych przez Kongres w trakcie kadencji poniżej 

statutowego minimum, Rada Polityczna uzupełnia skład Zarządu Głównego przez kooptację spośród 

delegatów na Kongres, na drodze własnej uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, tj. 50% 

+1 spośród ważnie oddanych głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, 

liczba głosów za wnioskiem musi być większa od sumy głosów przeciw i wstrzymujących się. 
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§35 

1. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje i im przewodniczy Prezes ZCHR. 

2. Posiedzenia Zarządu Głównego w zastępstwie Prezesa zwołuje i im przewodniczy Wiceprezes ZCHR 

upoważniony przez Prezesa. 

3. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się, co najmniej raz na 3 miesiące. 

4. W posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym mogą uczestniczyć Przewodniczący 

Zarządów Okręgowych, Przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej lub osoba przez niego 

wyznaczona. 

§36 

1. Na posiedzeniu Zarządu Głównego prawo inicjatywy uchwałodawczej przysługuje:  

1) Prezesowi ZCHR,  

2) co najmniej 3 członkom Zarządu Głównego,  

3) Przewodniczącemu Rady Politycznej,  

4) Wiceprezesowi ZCHR,  

5) Sekretarzowi Generalnemu, 

6) w sprawach finansowych Skarbnikowi ZCHR. 

2. Uchwały przyjęte przez Zarząd Główny podpisuje Prezes ZCHR lub upoważniony przez niego 

Wiceprezes oraz Sekretarz Generalny. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, Zarząd Główny podejmuje 

uchwały zwykłą większością głosów, tj. 50% + 1 w obecności, co najmniej połowy statutowego składu 

Zarządu Głównego. 

3. W sprawach finansowych uchwały Zarządu Głównego podpisuje Prezes ZCHR lub upoważniony przez 

niego Wiceprezes, Sekretarz Generalny oraz Skarbnik ZCHR.  

 

§37 

1. Do kompetencji Zarządu Głównego należy w szczególności: 

1) kierowanie bieżącą działalnością ZCHR, 

2) koordynowanie centralnych działań podejmowanych przez ZCHR,  

3) realizacja uchwał Kongresu i Rady Politycznej, 

4) Zarząd Główny jest uprawniony do reprezentowania ZCHR na zewnątrz oraz do zaciągania 

zobowiązań majątkowych w imieniu ZCHR, 

5) powoływanie spośród członków Zarządu od 1 do 3 Wiceprezesów ZCHR, 

6) pełnienie funkcji komitetu wyborczego, 

7) tworzenie Funduszu Wyborczego, 

8) powoływanie Pełnomocnika Finansowego Funduszu Wyborczego, 

9) powoływanie Pełnomocnika Wyborczego komitetu wyborczego, 

10) zarządzanie majątkiem ZCHR, 

11) sporządzanie corocznej informacji o działalności finansowej ZCHR, 

12) wykonywanie czynności związanych ze spełnianiem ciążących na ZCHR, jako partii politycznej, 

obowiązków, które wynikają z ustawy o partiach politycznych oraz z innych ustaw, 
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13) uchwalanie regulaminów Zarządu Głównego, Zarządu Okręgu i Zarządu Oddziału 

Powiatowego, 

14) organizacja posiedzeń Kongresu i Rady Politycznej, 

15) rekomendacja i zatwierdzanie kandydatów na marszałków i wicemarszałków województw, 

przewodniczących sejmików oraz prezydentów miast. 

2. Zarząd Główny składa Kongresowi sprawozdanie ze swojej działalności za czas kadencji. 

3. Zarząd Główny jest uprawniony do reprezentowania ZCHR na zewnątrz oraz do zaciągania 

zobowiązań majątkowych w imieniu ZCHR.  

§38 

1. Zarząd Główny nadzoruje i koordynuje prace struktur okręgowych w szczególności poprzez:  

1) rozpatrywanie sprawozdań z działalności struktur okręgowych, 

2) zatwierdzanie lub nie zatwierdzanie składu Zarządów Okręgowych, 

3) zawieszanie Zarządu Okręgowego, 

4) tworzenie i rozwiązywanie struktur okręgowych partii, 

5) wnoszenie do Rady Politycznej lub Naczelnej Komisji Rewizyjnej wniosków związanych z 

nieprawidłowym funkcjonowaniem struktur okręgowych. 

2. Na decyzję na podstawie ust. 1 pkt 2 przysługuje Przewodniczącemu Okręgu skarga do Naczelnej 

Komisji Rewizyjnej. 

3. Na decyzję na podstawie ust. 1 pkt 3 przysługuje Przewodniczącemu Okręgu, którego Zarząd został 

zawieszony, skarga do Naczelnej Komisji Rewizyjnej. 

§39 

Zarząd Główny opiniuje listy wyborcze do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego oraz organów 

samorządowych na poziomie województwa, tworzone przez struktury okręgowe. 

§40 

1. Zarząd Główny może tworzyć wydziały. 

2. Zarząd Główny koordynuje i nadzoruje prace tworzonych przez siebie wydziałów. 

3. Zarząd Główny uchwala regulaminy tworzonych przez siebie wydziałów. 

 

SEKRETARZ GENERALNY 

§41 

1. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Główny wybiera spośród swoich członków Sekretarza Generalnego 

bezwzględna większością głosów tj. 50% + 1 spośród ważnie oddanych głosów w obecności, co 

najmniej połowy uprawnionych do głosowania, liczba głosów za wnioskiem musi być większa od sumy 

głosów przeciw i wstrzymujących się. 

2. Sekretarz Generalny nie może pełnić innych funkcji w ZCHR. 

3. Kadencja Sekretarza Generalnego trwa 4 lata oraz zaczyna się i kończy wraz z kadencją Zarządu 

Głównego. 

4. Do kompetencji Sekretarza Generalnego należy w szczególności: 
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1) zapewnianie technicznych, lokalowych i personalnych warunków funkcjonowania władz 

naczelnych ZCHR,  

2) współpraca ze strukturami okręgowymi oraz bezpośrednie nadzorowanie ich działalności, 

3) wnoszenie do Zarządu Głównego spraw związanych z funkcjonowaniem struktur okręgowych. 

5. Inne zadania Sekretarza Generalnego określa regulamin Zarządu Głównego. 

 

SKARBNIK  

§42 

1. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Główny wybiera spośród swoich członków Skarbnika ZCHR 

bezwzględną większością głosów, tj. 50% + 1 spośród ważnie oddanych głosów w obecności, co 

najmniej połowy uprawnionych do głosowania, liczba głosów za wnioskiem musi być większa od sumy 

głosów przeciw i wstrzymujących się. 

2. Skarbnik ZCHR nie może pełnić innych funkcji w ZCHR. 

3. Kadencja Skarbnika ZCHR zaczyna się i kończy wraz z kadencją Zarządu Głównego. 

4. Zadania Skarbnika ZCHR określa regulamin Zarządu Głównego. 

 

DZIAŁ IV 

RADA POLITYCZNA 

§43 

1. Rada Polityczna jest najwyższą władzą uchwałodawczą ZCHR w okresach pomiędzy posiedzeniami 

Kongresu.  

2. W skład Rady Politycznej wchodzą: 

1) Przewodniczący Rady Politycznej, 

2) Prezes ZCHR, 

3) Przewodniczący Zarządów Okręgowych, 

4) Członkowie Zarządu Głównego, 

5) Posłowie i Senatorowie oraz Posłowie do Parlamentu Europejskiego będący członkami ZCHR 

6) 10 osób wybranych przez Kongres. 

3. Kadencja Rady Politycznej trwa 4 lata. 

4.  W przypadku zmniejszenia liczby członków mianowanych przez Kongres w trakcie kadencji poniżej 

statutowego minimum, Rada Polityczna może uzupełnić swój skład przez kooptację na drodze własnej 

uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, tj. 50% + 1 spośród ważnie oddanych głosów w 

obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, liczba głosów za wnioskiem musi być 

większa od sumy głosów przeciw i wstrzymujących się, spośród delegatów na Kongres.  

§44 

1. Posiedzenia Rady Politycznej zwołuje i im przewodniczy Przewodniczący Rady Politycznej. 

2. Posiedzenia Rady Politycznej w zastępstwie Przewodniczącego zwołuje i im przewodniczy 

Wiceprzewodniczący Rady Politycznej upoważniony przez Przewodniczącego. 
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3. Rada Polityczna może zwoływać swoje posiedzenia z własnej inicjatywy w przypadku, gdy nie zrobi 

tego Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Politycznej. 

4. Posiedzenia Rady Politycznej odbywają się co najmniej raz na rok.  

5. W posiedzeniach Rady Politycznej z głosem doradczym mogą uczestniczyć Pełnomocnicy Okręgowi 

ZCHR oraz Przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej lub osoba przez niego wyznaczona. 

§45 

1. Na posiedzeniach Rady Politycznej prawo inicjatywy uchwałodawczej przysługuje: 

1) Prezesowi ZCHR,  

2) Przewodniczącemu Rady Politycznej,  

3) co najmniej 10 członkom Rady Politycznej,  

4) Wiceprzewodniczącemu Rady Politycznej,  

5) Przewodniczącemu Klubu (Koła, Zespołu) Parlamentarnego ZCHR,  

6) Sekretarzowi Generalnemu. 

2. Uchwały przyjęte przez Radę Polityczną podpisuje Przewodniczący Rady Politycznej lub upoważniony 

przez niego Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz Rady Politycznej. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej 

Rada Polityczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, tj. 50% + 1 w obecności, co najmniej 

połowy statutowego składu Rady Politycznej. 

§46 

1. Do kompetencji Rady Politycznej należy, w szczególności:  

1) podejmowanie decyzji politycznych i określanie kierunków bieżącej polityki ZCHR w formie 

uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów, tj. 50% + 1 w obecności, co najmniej 

połowy uprawnionych do głosowania,  

2) sprawowanie nadzoru nad działalnością polityczną Zarządu Głównego i Klubu (Koła, Zespołu) 

Parlamentarnego ZCHR,  

3) przygotowywanie programu i dokumentów programowych ZCHR, 

4) określanie trybu i zasad połączenia się ZCHR z inną partią lub partiami,  

5) z uwzględnieniem zapisów Statutu określanie zasad wyłaniania i zatwierdzania kandydatów 

ZCHR do organów przedstawicielskich,  

6) rozpatrywanie sprawozdań Klubu (Koła, Zespołu) Parlamentarnego ZCHR ze swojej 

działalności, 

7) zatwierdzanie informacji o działalności finansowej ZCHR,  

8) przygotowanie, uchwalanie i zmiana regulaminu Rady Politycznej bezwzględną większością 

głosów, tj. 50% + 1 spośród ważnie oddanych głosów w obecności, co najmniej połowy 

uprawnionych do głosowania, liczba głosów za wnioskiem musi być większa od sumy głosów 

przeciw i wstrzymujących się. 

9) określanie zasad udzielania i wycofywania przez struktury ZCHR rekomendacji w związku z 

pełnieniem funkcji publicznych,  

10) przygotowanie regulaminu obrad Kongresu, 

11) określanie liczby i sposobu wyboru delegatów na Kongres przez Konwencje Okręgowe, 
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12) określanie liczby i sposobu wyboru delegatów na Konwencje Okręgowe przez Konwencje 

Powiatowe, 

2. Rada Polityczna składa Kongresowi sprawozdanie ze swojej działalności za czas kadencji. 

 

§47 

1. Rada Polityczna zatwierdza listy wyborcze do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego oraz organów 

samorządowych na poziomie województwa przygotowane bezwzględną większością głosów, tj. 50% + 

1 spośród ważnie oddanych głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, 

liczba głosów za wnioskiem musi być większa od sumy głosów przeciw i wstrzymujących się, przez 

Zarządy Okręgowe, po zasięgnięciu opinii Zarządu Głównego.  

       2. Rada Polityczna odrzuca listy do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego oraz organów 

samorządowych na poziomie województwa bezwzględną większością głosów, tj. 50% + 1 spośród 

ważnie oddanych głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, liczba głosów 

za wnioskiem musi być większa od sumy głosów przeciw i wstrzymujących się. 

2. Jeżeli Rada Polityczna trzykrotnie odrzuci listy wyborcze do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego 

lub organów samorządowych na poziomie województwa z tego samego okręgu wyborczego, może 

ustalić samodzielnie listy wyborcze z tego okręgu po konsultacji z władzami okręgu. 

3. Rada Polityczna ustala listy wyborcze w przypadku, gdy w danym okręgu nie istnieją struktury ZCHR.  

§48 

1. Rada Polityczna zatwierdza porozumienia z innymi ugrupowaniami. 

2. Rada Polityczna przygotowuje porozumienia wyborcze oraz porozumienia w celu utworzenia rządu z 

innymi ugrupowaniami. 

§49 

1. Rada Polityczna na wniosek Zarządu Głównego może bezwzględną większością głosów, tj. 50% + 1 

spośród ważnie oddanych głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, 

liczba głosów za wnioskiem musi być większa od sumy głosów przeciw i wstrzymujących się, rozwiązać 

organy struktur okręgowych lub terenowych ZCHR. 

2. Na decyzję, o której mowa w ust. 1 przysługuje przewodniczącemu rozwiązanych struktur odwołanie do 

Naczelnej Komisji Rewizyjnej. 

§50 

1. Rada Polityczna może powoływać komisje do opracowania zagadnień z zakresu jej kompetencji. W 

skład Komisji mogą być powoływani członkowie ZCHR niewchodzący w skład Rady, a w szczególnie 

uzasadnionych wypadkach osoby niebędące członkami ZCHR.  

2. Rada Polityczna powołuje przewodniczących komisji spośród swoich członków.  

§51 

1. Na pierwszym posiedzeniu Rada Polityczna wybiera zwykłą większością głosów spośród swoich 

członków nie więcej niż 3 Wiceprzewodniczących w obecności, co najmniej 50 % uprawnionych do 

głosowania. 

2. Wiceprzewodniczący Rady Politycznej nie może być członkiem żadnego innego organu ZCHR. 

§52 
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SEKRETARZ RADY POLITYCZNEJ 

1. Na pierwszym posiedzeniu Rada Polityczna wybiera spośród swoich członków Sekretarza Rady 

Politycznej, zwykłą większością głosów, tj. 50% + 1 w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do 

głosowania. 

2. Sekretarz Rady Politycznej nie może wchodzić w skład Zarządu Głównego. 

3. Kadencja Sekretarza Rady Politycznej trwa 4 lata oraz zaczyna się i kończy wraz z kadencją Rady 

Politycznej. 

4. Zadania Sekretarza Rady Politycznej określa Regulamin Rady Politycznej. 

§53 

RZECZNIK PRASOWY  

1. Na pierwszym posiedzeniu Rada Polityczna wybiera spośród swoich członków Rzecznika Prasowego 

ZCHR 

2. Zadania Rzecznika Prasowego ZCHR określa regulamin Rady Politycznej. 

§54 

PRZEWODNICZĄCY RADY POLITYCZNEJ 

1. Przewodniczący Rady Politycznej wybierany jest przez Kongres bezwzględną większością głosów, tj. 

50% + 1 spośród ważnie oddanych głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do 

głosowania, liczba głosów za wnioskiem musi być większa od sumy głosów przeciw i wstrzymujących 

się. 

2. Kadencja Przewodniczącego Rady Politycznej trwa cztery lata. 

3. Ta sama osoba może sprawować funkcję Przewodniczącego nie dłużej niż przez dwie kadencje pod 

rząd. 

4. Przewodniczący Rady Politycznej nie może sprawować funkcji Prezesa lub Wiceprezesa ZCHR, 

wchodzić w skład Naczelnej Komisji Rewizyjnej lub Zarządu Okręgu. 

§55 

1. Działalność Przewodniczącego Rady Politycznej nie może wchodzić w zakres kompetencji innych 

Władz. 

2. Przewodniczący Rady Politycznej odpowiada za swoją działalność przed Kongresem. 

3. Przewodniczący Rady Politycznej wykonuje uchwały władz naczelnych ZCHR.  

§56 

Przewodniczący Rady Politycznej jest członkiem Zarządu Głównego. 

§57 

1. W przypadku śmierci Przewodniczącego Rady Politycznej, rezygnacji przez niego z dalszego 

sprawowania funkcji lub utraty możliwości sprawowania stanowiska, Rada Polityczna wybiera spośród 

swoich członków bezwzględną większością głosów, tj. 50% + 1 spośród ważnie oddanych głosów w 

obecności, co najmniej połowy uprawnionych, liczba głosów za wnioskiem musi być większa od sumy 

głosów przeciw i wstrzymujących się, pełniącego obowiązki Przewodniczącego Rady Politycznej. 

2. Kadencja pełniącego obowiązki Przewodniczącego Rady Politycznej trwa maksymalnie sześć miesięcy, 

nie dłużej jednak niż do najbliższego posiedzenia Kongresu. 
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3. Na najbliższym posiedzeniu Kongres dokonuje wyboru nowego Przewodniczącego. 

4. Pełniący obowiązki Przewodniczącego Rady Politycznej na okres sprawowania przez niego funkcji 

posiada te same prawa i obowiązki, co Przewodniczący Rady Politycznej. 

§58 

Do kompetencji Przewodniczącego Rady Politycznej należy, w szczególności:  

1) reprezentowanie ZCHR na zewnątrz,  

2) przewodniczenie i kierowanie pracami Rady Politycznej,  

 

DZIAŁ V 

NACZELNA KOMISJA REWIZYJNA 

§59 

1. Naczelna Komisja Rewizyjna jest najwyższą władzą odwoławczą, kontrolną i sądowniczą ZCHR. 

2. W skład Naczelnej Komisji Rewizyjnej wchodzą: 

1) Przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej, 

2) 6 osób bezpośrednio wybranych przez Kongres. 

3. Członkowie Naczelnej Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład władz naczelnych, okręgowych 

lub terenowych ZCHR. 

4. Kadencja Naczelnej Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. 

5. W przypadku zmniejszenia liczby członków mianowanych przez Kongres w trakcie kadencji poniżej 

statutowego minimum, Naczelna Komisja Rewizyjna może uzupełnić swój skład przez kooptację na 

drodze własnej uchwały podjętej zwykłą większością głosów, tj. 50+1 upoważnionych do głosowania 

spośród delegatów na Kongres.  

§60 

1. Posiedzenia Naczelnej Komisji Rewizyjnej zwołuje i im przewodniczy Przewodniczący Naczelnej 

Komisji Rewizyjnej. 

2. Posiedzenia Naczelnej Komisji Rewizyjnej w zastępstwie Przewodniczącego zwołuje i im przewodniczy 

Wiceprzewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej upoważniony przez Przewodniczącego. 

3. Naczelna Komisja Rewizyjna może zwoływać swoje posiedzenia z własnej inicjatywy w przypadku, gdy 

nie zrobi tego Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej. 

4. Posiedzenia Naczelnej Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz na rok.  

§61 

1.    Na posiedzeniach Naczelnej Komisji Rewizyjnej prawo inicjatywy uchwałodawczej przysługuje: 

1) Przewodniczącemu Naczelnej Komisji Rewizyjnej,  

2) co najmniej 3 członkom Naczelnej Komisji Rewizyjnej,  

3) Wiceprzewodniczącemu Naczelnej Komisji Rewizyjnej,  

4) Sekretarzowi Naczelnej Komisji Rewizyjnej. 

2.    Uchwały przyjęte przez Naczelną Komisję Rewizyjną podpisuje Przewodniczący Naczelnej Komisji    
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Rewizyjnej lub upoważniony przez niego Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz Naczelnej Komisji 

Rewizyjnej, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, Naczelna Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą 

większością głosów, tj. 50% + 1 spośród uprawnionych do głosowania.  

§62 

1. Do kompetencji Naczelnej Komisji Rewizyjnej należy w szczególności: 

1) przygotowanie, uchwalanie i zmiana regulaminu Naczelnej Komisji Rewizyjnej oraz regulaminu 

Okręgowej Komisji Rewizyjnej, 

1) dokonywanie wiążącej wykładni przepisów Statutu oraz wydawanie w związku z tym uchwał, 

2) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy organami ZCHR, 

3) rozstrzyganie sporów między członkami władz naczelnych i okręgowych ZCHR. Wniosek w tej 

sprawie może skierować Zarząd Główny, Rada Polityczna lub członek władz naczelnych, który 

uznaje, że jego dobre imię zostało naruszone przez innego z członków władz naczelnych 

ZCHR. 

2. Naczelna Komisja Rewizyjna składa Kongresowi sprawozdanie ze swojej działalności za czas kadencji. 

§63 

1. Naczelna Komisja Rewizyjna kontroluje działalność finansową ZCHR. 

2. Naczelna Komisja Rewizyjna opracowuje i przedstawia Kongresowi sprawozdania z działalności 

finansowej ZCHR. 

§64 

1. Pod kątem zgodności ze Statutem Naczelna Komisja Rewizyjna: 

1) kontroluje działalność Rady Politycznej i Zarządu Głównego, 

2) sprawuje kontrolę nad wyborem władz naczelnych i okręgowych ZCHR, 

3) sporządza ocenę działalności ZCHR i przedstawia ją Kongresowi. 

2. Za działania rażąco niezgodne ze Statutem ZCHR Naczelna Komisja Rewizyjna może wykluczyć 

każdego członka ZCHR. 

3. Naczelna Komisja Rewizyjna może zawiesić członka ZCHR, wobec którego toczy się przed nią 

postępowanie. 

§65 

Naczelna Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium 

ustępującym władzom naczelnym ZCHR. 

§66 

1. Naczelna Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu we wszelkie dokumenty ZCHR. 

2. Władze ZCHR mają obowiązek niezwłocznego dostarczenia dokumentów żądanych przez Naczelną 

Komisję Rewizyjną. 

3. Naczelna Komisja Rewizyjna ma prawo natychmiastowego zawieszania w czynnościach członków 

wszelkich władz ZCHR za odmowę udostępnienia dokumentów.  

§67 

Naczelna Komisja Rewizyjna w ramach swoich kompetencji może zgłaszać wnioski i uwagi wszystkim 

organom ZCHR. 
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§68 

1. Na pierwszym posiedzeniu po wyborze Naczelna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona 

Wiceprzewodniczącego i sekretarza Komisji, zwyczajną większością głosów, tj. 50% + 1 w obecności, 

co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.  

2. Zadania Sekretarza Naczelnej Komisji Rewizyjnej określa regulamin Naczelnej Komisji Rewizyjnej. 

§69 

PRZEWODNICZĄCY NACZELNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ 

1. Przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej wybierany jest przez Kongres bezwzględną większością 

głosów, tj. 50% + 1 spośród ważnie oddanych głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych 

do głosowania, liczba głosów za wnioskiem musi być większa od sumy głosów przeciw i 

wstrzymujących się. 

2. Osoba ubiegająca się o stanowisko Przewodniczącego Naczelnej Komisji Rewizyjnej musi mieć 

skończone 25 lat. 

3. Kadencja Prezesa Naczelnej Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata i jest ściśle związana z kadencją 

Naczelnej Komisji Rewizyjnej. 

4. Ta sama osoba może sprawować funkcję Przewodniczącego nie dłużej niż przez dwie kadencje pod 

rząd. 

5. Przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej nie może wchodzić w skład władz naczelnych, 

okręgowych lub terenowych ZCHR. 

§70 

1. Działalność Przewodniczącego Naczelnej Komisji Rewizyjnej nie może wchodzić w zakres kompetencji 

innych władz. 

2. Przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej odpowiada za swoją działalność przed Kongresem. 

3. Przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej wykonuje uchwały Naczelnej Komisji Rewizyjnej.  

§71 

Przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego i 

Rady Politycznej z głosem doradczym. 

§72 

1. W przypadku śmierci Przewodniczącego Naczelnej Komisji Rewizyjnej, rezygnacji przez niego z 

dalszego sprawowania funkcji lub utraty możliwości sprawowania stanowiska, Naczelna Komisja 

Rewizyjna wybiera bezwzględną większością głosów, tj. 50% + 1 spośród ważnie oddanych głosów w 

obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, liczba głosów za wnioskiem musi być 

większa od sumy głosów przeciw i wstrzymujących się, pełniącego obowiązki Przewodniczącego 

Naczelnej Komisji Rewizyjnej. 

2. Kadencja pełniącego obowiązki Przewodniczącego Naczelnej Komisji Rewizyjnej trwa maksymalnie 6 

miesięcy, nie dłużej jednak niż do najbliższego posiedzenia Kongresu. 

3. Na najbliższym posiedzeniu Kongres dokonuje wyboru nowego Przewodniczącego i Naczelnej Komisji 

Rewizyjnej. 

4. Pełniący obowiązki Przewodniczącego Naczelnej Komisji Rewizyjnej na okres sprawowania przez 

niego funkcji posiada te same prawa i obowiązki, co Przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej. 
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§73 

Do kompetencji Przewodniczącego Naczelnej Komisji Rewizyjnej należy, w szczególności:  

1) reprezentowanie Naczelnej Komisji Rewizyjnej przed organami ZCHR,  

2) przewodniczenie i kierowanie pracami Naczelnej Komisji Rewizyjnej,  

 

 

ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE OKRĘGOWE ZCHR 
§74 

1. Władzami okręgowymi ZCHR są: 

1) Konwencja Okręgowa, 

2) Przewodniczący Zarządu Okręgowego, 

3) Zarząd Okręgowy, 

4) Pełnomocnik Okręgowy. 

2. Podział struktur ZCHR na okręgi oparty jest na podziale na okręgi wyborcze w wyborach do Sejmu i 

Senatu. 

3. Zarząd Główny za zgodą Rady Politycznej może powołać lub znieść dodatkowe okręgi wydzielone z 

podstawowych. 

4. Rada Polityczna wybiera spośród Przewodniczących Okręgów wchodzących w skład danego 

województwa Koordynatora Wojewódzkiego ZCHR. 

 

DZIAŁ I 

KONWENCJA OKRĘGOWA 

§75 

1. Delegatami na Konwencję Okręgową są: 

1) delegaci wybrani na Konwencjach Powiatowych zwykłą większością głosów, tj. 50% + 1 w 

obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, 

2) Przewodniczący oraz członkowie Zarządu Okręgowego,  

3) Przewodniczący Zarządów Oddziałów Powiatowych ZCHR, 

4) członkowie ZCHR będący radnymi samorządu terytorialnego w okręgu, 

5) wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast z okręgu będący członkami ZCHR, 

6) członkowie władz naczelnych ZCHR zamieszkali na terenie działania okręgu, 

7) posłowie i senatorowie ZCHR zamieszkali na terenie okręgu będący członkami ZCHR, 

8) Pełnomocnik Okręgowy ZCHR. 

2. Liczbę i sposób wyboru delegatów przez Konwencje Powiatowe określa uchwałą Rada Polityczna.  

 

§76 

1. Posiedzenia Konwencji Okręgowej zwołuje Zarząd Okręgowy. 
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2. Założycielską Konwencję Okręgową zwołuje Zarząd Główny. 

3. Konwencja Okręgowa może z ważnych przyczyn podjąć decyzję o utajnieniu obrad. 

4. Posiedzenia Konwencji Okręgowej odbywają się co najmniej raz na cztery lata. 

§77 

1. Posiedzeniom Konwencji Okręgowej przewodniczy Przewodniczący Konwencji Okręgowej. 

2. Przewodniczący Konwencji Okręgowej wybierany jest na okres trwania posiedzenia Konwencji 

Okręgowej zwykłą większością głosów, tj. 50% + 1 w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do 

głosowania. Jego mandat wygasa po zakończeniu obrad. 

3. Przewodniczący Konwencji Okręgowej może zostać wybrany w sposób jawny pod warunkiem, że 

żaden delegat się temu nie sprzeciwi. 

4. Przewodniczący Konwencji Okręgowej nie może sprawować funkcji lub kandydować na stanowisko 

Przewodniczącego Okręgu. 

 

§78 

Na posiedzeniach Konwencji Okręgowej prawo inicjatywy uchwałodawczej przysługuje:  

1) Przewodniczącemu Zarządu Okręgowego,  

2) co najmniej 15 delegatom na Konwencję Okręgową,  

3) Pełnomocnikowi Okręgu, 

§79 

1. Do kompetencji Konwencji Okręgowej należy, w szczególności:  

1) określanie kierunków działalności ZCHR w okręgu oraz uchwalanie programu ZCHR w okręgu 

zwykłą większością głosów, tj. 50% + 1 w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do 

głosowania.  

2) rozpatrywanie sprawozdań z działalności władz okręgowych ZCHR,  

3) podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Okręgowego zwykłą 

większością głosów, tj. 50% + 1 w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

4) wybór Przewodniczącego Zarządu Okręgowego bezwzględną większością głosów, tj. 50% + 1 

spośród ważnie oddanych głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do 

głosowania, liczba głosów za wnioskiem musi być większa od sumy głosów przeciw i 

wstrzymujących się. 

5) wybór 5 członków Zarządu Okręgowego zwykłą większością głosu, tj. 50% + 1 w obecności, co 

najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

2. Konwencja Okręgowa wybiera od 1 do 5 delegatów na Kongres zwykłą większością głosów, tj. 50% + 1 

w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Kadencja delegatów na Kongres trwa 4 

lata. 

3. Szczegóły dotyczące wyboru delegatów na Kongres określa Rada Polityczna uchwałą. 
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DZIAŁ II 

ZARZĄD OKRĘGOWY 

§80 

1. Zarząd Okręgowy jest władzą wykonawczą ZCHR w okręgu. 

2. W skład Zarządu Okręgowego wchodzą:  

1) Przewodniczący Zarządu Okręgowego, 

2) Przewodniczący Zarządów Oddziałów Powiatowych ZCHR, 

3) posłowie i senatorowie zamieszkali na terenie działania okręgu, będący członkami ZCHR. 

4) 5 osób wybranych przez Konwencję Okręgową zwykłą większością głosów, tj. 50% + 1 w 

obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

3. Kadencja Zarządu Okręgowego trwa 4 lata. 

4. W przypadku zmniejszenia liczby członków mianowanych przez Konwencję Okręgową w trakcie 

kadencji poniżej statutowego minimum, Zarząd Okręgowy może uzupełnić swój skład przez kooptację 

na drodze własnej uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, tj. 50% + 1 spośród ważnie 

oddanych głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, liczba głosów za 

wnioskiem musi być większa od sumy głosów przeciw i wstrzymujących się, spośród delegatów na 

Konwencję Okręgową.  

§81 

1. Posiedzenia Zarządu Okręgowego zwołuje i im przewodniczy Przewodniczący Zarządu Okręgowego. 

2. Posiedzenia Zarządu Okręgowego w zastępstwie Przewodniczącego zwołuje i im przewodniczy 

Wiceprzewodniczący Zarządu Okręgowego upoważniony przez Przewodniczącego. 

3. Zarząd Okręgowy może zwoływać swoje posiedzenia z własnej inicjatywy w przypadku, gdy nie zrobi 

tego Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Zarządu Okręgowego. 

4. Posiedzenia Zarządu Okręgowego odbywają się co najmniej raz na rok. 

5. W posiedzeniach Zarządu Okręgowego z głosem doradczym mogą uczestniczyć Pełnomocnicy 

Powiatowi ZCHR. 

§82 

1. Na posiedzeniach Zarządu Okręgowego prawo inicjatywy uchwałodawczej przysługuje:  

1) Przewodniczącemu Zarządu Okręgowego,  

2) co najmniej 3 członkom Zarządu Okręgowego,  

3) Sekretarzowi Okręgu, 

4) w sprawach finansowych Skarbnikowi Okręgu. 

2. Nad uchwałami Zarządu Okręgowego można głosować w sposób jawny pod warunkiem, że żaden 

członek Zarządu się temu nie sprzeciwi. Uchwały Zarządu Okręgowego podejmowane są zwykłą 

większością głosów, tj. 50% + 1 w obecności, co najmniej połowy składu Zarządu Okręgu. 

3. Uchwały przyjęte przez Zarządu Okręgowy podpisuje Przewodniczący Zarządu Okręgowego lub 

upoważniony przez niego Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz Okręgu. 
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4. W sprawach finansowych uchwały Zarządu Okręgowego podpisuje Przewodniczący Zarządu 

Okręgowego lub upoważniony przez niego Wiceprzewodniczący, Sekretarz Okręgu oraz Skarbnik 

Okręgu.  

§83 

1. Do kompetencji Zarządu Okręgowego należy w szczególności: 

1) kierowanie i koordynowanie działalności ZCHR w okręgu,  

2) wykonywanie uchwał władz naczelnych oraz uchwał Konwencji Okręgowej,  

3) wykonywanie czynności zleconych przez władze naczelne,  

4) zajmowanie stanowiska w sprawach będących przedmiotem zainteresowania ZCHR w okręgu, 

5) przygotowywanie list wyborczych do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego oraz organów 

samorządowych w okręgu, 

6) zarządzanie majątkiem ZCHR w zakresie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Główny, 

2. Zarząd Okręgowy składa Konwencji Okręgowej sprawozdanie ze swej działalności za czas kadencji. 

§84 

1. Zarząd Okręgowy nadzoruje i koordynuje prace struktur terenowych w szczególności poprzez:  

1) rozpatrywanie sprawozdań z działalności struktur terenowych, 

2) zatwierdzanie lub nie zatwierdzanie składu Zarządów Oddziałów Powiatowych, 

3) zawieszanie i rozwiązywanie Zarządu Oddziału Powiatowego, 

2. Na decyzję na podstawie ust. 1 pkt 2 przysługuje Przewodniczącemu Zarządu Oddziału Powiatowego 

skarga do Naczelnej Komisji Rewizyjnej. 

3. Na decyzję na podstawie ust. 1 pkt 3 przysługuje Przewodniczącemu Zarządu Oddziału Powiatowego, 

którego Zarząd został zawieszony, skarga do Naczelnej Komisji Rewizyjnej. 

4. Zarząd Okręgowy może rozwiązać Zarząd Oddziału Powiatowego, pod warunkiem, że Władze 

Naczelne się temu nie sprzeciwią. 

§85 

1. Zarząd Okręgowy zatwierdza listy wyborcze do organów samorządowych na terenie działania Okręgu 

tworzone przez struktury terenowe. 

2. Zarząd Okręgowy odrzuca listy do organów samorządowych na terenie działania Okręgu bezwzględną 

większością głosów, tj. 50% + 1 spośród ważnie oddanych głosów w obecności co najmniej połowy 

uprawnionych do głosowania, liczba głosów za wnioskiem musi być większa od sumy głosów przeciw i 

wstrzymujących się. 

3. Jeżeli Zarząd Okręgowy odrzuci listy organów samorządowych na terenie działania Okręgu z tego 

samego powiatu lub gminy, ustala samodzielnie listy wyborcze z tego powiatu lub gminy. 

4. Zarząd Okręgowy ustala listy wyborcze w przypadku, gdy na danym terenie nie istnieją struktury ZCHR.  

5. Listy wyborcze do samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego zatwierdza Rada Polityczna. 

§86 

1. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Okręgowy wybiera spośród swoich członków Sekretarza Okręgu, 

Skarbnika Okręgu oraz 1 lub 2 Wiceprzewodniczących Zarządu Okręgowego zwykłą większością 

głosów, tj. 50% + 1 w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 
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2. Zadania Sekretarza i Skarbnika Okręgu określa regulamin Zarządu Okręgowego. 

 

DZIAŁ III 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU OKRĘGOWEGO 

§87 

1. Przewodniczący Zarządu Okręgowego wybierany jest przez Konwencję Okręgową bezwzględną 

większością głosów, tj. 50 % +1 spośród ważnie oddanych głosów w obecności co najmniej połowy 

uprawnionych do głosowania, liczba głosów za wnioskiem musi być większa od sumy przeciw i 

wstrzymujących się 

2. Kadencja Przewodniczącego Zarządu Okręgowego trwa 4 lata i jest ściśle związana z kadencją 

Zarządu Okręgowego. 

§88 

1. Działalność Przewodniczącego Zarządu Okręgowego nie może wchodzić w zakres kompetencji innych 

władz. 

2. Przewodniczący Zarządu Okręgowego odpowiada za swoją działalność przed Konwencją Okręgową 

oraz organami naczelnymi ZCHR. 

3. Przewodniczący Zarządu Okręgowego wykonuje uchwały władz naczelnych i okręgowych ZCHR.  

§89 

1. W przypadku śmierci Przewodniczącego Zarządu Okręgowego, rezygnacji przez niego z dalszego 

sprawowania funkcji lub utraty możliwości sprawowania stanowiska, Zarząd Okręgowy wybiera spośród 

swoich członków zwykłą większością głosów, tj. 50% + 1 w obecności, co najmniej połowy 

uprawnionych do głosowania, pełniącego obowiązki Przewodniczącego Zarządu Okręgowego. 

2. Kadencja pełniącego obowiązki Przewodniczącego Zarządu Okręgowego trwa maksymalnie 6 

miesięcy, nie dłużej jednak niż do najbliższego posiedzenia Konwencji Okręgowej. 

3. Na najbliższym posiedzeniu Konwencja Okręgowa dokonuje wyboru nowego Przewodniczącego i 

Zarządu Okręgowego. 

4. Pełniący obowiązki Przewodniczącego Zarządu Okręgowego na okres sprawowania przez niego funkcji 

posiada te same prawa i obowiązki co Przewodniczący Zarządu Okręgowego. 

§90 

Do kompetencji Przewodniczącego Zarządu Okręgowego należy, w szczególności:  

1) reprezentowanie ZCHR w okręgu,  

2) przewodniczenie i kierowanie pracami Zarządu Okręgowego, 

  

DZIAŁ IV 

PEŁNOMOCNICY OKRĘGOWI  

§91 

1. Do czasu utworzenia struktur ZCHR na terenie działania danego okręgu, Zarząd Główny powołuje 

Pełnomocnika Okręgowego ZCHR zwykłą większością, tj. 50% + 1 w obecności, co najmniej połowy 

uprawnionych do głosowania, którego zadaniem jest organizacja struktur ZCHR.  
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2. Do kompetencji Pełnomocnika Okręgowego ZCHR należy: 

1) kierowanie i koordynowanie działalności ZCHR w okręgu,  

2) reprezentowanie ZCHR w okręgu, 

3) wykonywanie uchwał władz naczelnych ZCHR,  

4) wykonywanie czynności zleconych przez władze naczelne ZCHR,  

5) zajmowanie stanowiska w sprawach będących przedmiotem zainteresowania ZCHR w okręgu, 

6) rozpatrywanie sprawozdań z działalności struktur terenowych, 

7) zatwierdzanie lub nie zatwierdzanie składu Zarządów Oddziałów Powiatowych, 

3. Pełnomocnictwo udzielane jest na czas określony. 

 

ROZDZIAŁ V 
WŁADZE TERENOWE ZCHR 

§92 

1. Władzami terenowymi ZCHR są: 

1) Konwencja Powiatowa. 

2) Zarząd Oddziału Powiatowego. 

3) Przewodniczący Zarządu Oddziału Powiatowego, 

4) Koło ZCHR, 

5) Pełnomocnik Powiatowy ZCHR. 

2. Podział struktur terenowych ZCHR oparty jest na podziale terytorialnym kraju na gminy i powiaty. 

3. Oddział Powiatowy ZCHR zrzesza członków i ZCHR działających na terenie powiatu. 

 

DZIAŁ I 

KONWENCJA POWIATOWA 

§93 

1. Delegatami na Konwencję Powiatową są: 

1) wszyscy członkowie ZCHR zamieszkali na terenie działania oddziału, 

2) Pełnomocnik Powiatowy ZCHR. 

2. W Konwencji Powiatowej bez prawa głosu uczestniczy Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący 

Zarządu Okręgowego. 

§94 

1. Konwencja Powiatowa zwoływana jest zwykłą większością głosów, tj. 50% + 1 w obecności, co 

najmniej połowy uprawnionych do głosowania, przez Zarząd Oddziału Powiatowego co najmniej raz na 

4 lata. 

2. Założycielska Konwencja Powiatowa zwoływana jest przez Zarząd właściwego Okręgu na wniosek 

Pełnomocnika Powiatowego. 

3. Założycielska Konwencja Powiatowa może się zebrać, jeżeli liczba członków ZCHR w powiecie 

przekroczy 15 osób. 
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4. Konwencja Powiatowa może z ważnych przyczyn podjąć decyzję o utajnieniu obrad. 

§95 

1. Posiedzeniom Konwencji Powiatowej przewodniczy Przewodniczący Konwencji Powiatowej. 

2. Przewodniczący Konwencji Powiatowej wybierany jest zwykłą większością głosów, tj. 50% + 1 w 

obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, na okres trwania posiedzenia Konwencji 

Powiatowej. Jego mandat wygasa po zakończeniu obrad. 

3. Przewodniczący Konwencji Powiatowej nie może sprawować funkcji lub kandydować na stanowisko 

Przewodniczącego Zarządu Oddziału Powiatowego. 

§96 

Na posiedzeniach Konwencji Powiatowej prawo inicjatywy uchwałodawczej przysługuje:  

1) Przewodniczącemu Zarządu Oddziału Powiatowego,  

2) co najmniej 5 delegatom na Konwencję,  

3) Pełnomocnikowi Powiatowemu, 

4) Przewodniczącemu Zarządu Okręgu lub wyznaczonemu przez niego Wiceprzewodniczącemu, 

5) Pełnomocnikowi okręgowemu ZCHR, 

6) Uchwały Konwencji Powiatowej podejmowane są zwykłą większością, tj. 50% + 1 w obecności,  

     co, najmniej połowy składu Konwencji Powiatowej. 

§97 

1. Do kompetencji Konwencji Powiatowej należy, w szczególności:  

1) określanie kierunków działalności ZCHR w powiecie,  

2) rozpatrywanie sprawozdań z działalności władz Oddziału Powiatowego,  

3) wybór Przewodniczącego Zarządu Oddziału Powiatowego zwykłą większością głosów, czyli 

50% + 1 w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

4) rozwiązywanie Koła ZCHR zwykłą większością głosów, czyli 50% +1 w obecności, co najmniej 

połowy uprawnionych do głosowania. 

5) wybór od 3 do 5 członków Zarządu Oddziału Powiatowego, zwykłą większością głosów, czyli 

50% + 1 w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

6) Konwencja Powiatowa wybiera delegatów na Konwencję Okręgową, zwykłą większością 

głosów, tj. 50% + 1 w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

 

 

§98 

1. Konwencja Powiatowa zatwierdza listy wyborcze do organów samorządowych na poziomie powiatu, 

gminy i dzielnicy przygotowane przez Zarząd Powiatowy oraz zaakceptowane przez Zarząd Okręgowy 

zwykłą większością głosów, tj. 50% + 1 w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

2. Konwencja Powiatowa zatwierdza listy wyborcze do organów samorządowych na poziomie powiatu, 

gminy i dzielnicy przygotowane przez Zarząd Powiatowy zwykłą większością głosów, tj. 50% + 1 w 

obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 
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3. Szczegółowe zasady wyłaniania kandydatów ZCHR do organów samorządowych określa Rada 

Polityczna uchwałą. 

DZIAŁ II 

ZARZĄD ODDZIAŁU POWIATOWEGO 

§99 

1. Zarząd Oddziału Powiatowego jest władzą wykonawczą ZCHR w terenie. 

2. W skład Zarządu Oddziału Powiatowego wchodzą:  

1) Przewodniczący Zarządu Powiatowego, 

2) Od 3 do 5 osób wybranych przez Konwencję Powiatową zwykłą większością głosów, tj. 50% + 

1 w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

3. Kadencja Zarządu Oddziału Powiatowego trwa 4 lata. 

4. W przypadku zmniejszenia liczby członków mianowanych przez Konwencję Powiatową w trakcie 

kadencji poniżej statutowego minimum, Zarząd Oddziału Powiatowego może uzupełnić swój skład 

przez kooptację na drodze własnej uchwały podjętej zwykłą większością głosów, tj. 50% + 1 w 

obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, spośród delegatów na Konwencję 

Powiatową.  

 

 

§100 

1. Posiedzenia Zarządu Oddziału Powiatowego zwołuje i im przewodniczy Przewodniczący Zarządu 

Oddziału Powiatowego. 

2. Posiedzenia Zarządu Oddziału Powiatowego w zastępstwie Przewodniczącego zwołuje i im 

przewodniczy Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału Powiatowego upoważniony przez 

Przewodniczącego. 

3. Zarząd Oddziału Powiatowego może zwoływać swoje posiedzenia z własnej inicjatywy w przypadku, 

gdy nie zrobi tego Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału Powiatowego. 

4. Posiedzenia Zarządu Oddziału Powiatowego odbywają się co najmniej raz na rok. 

5. W posiedzeniach Zarządu Oddziału Powiatowego z głosem doradczym mogą uczestniczyć 

Przewodniczący Kół gminnych. 

 

§101 

1. Na posiedzeniach Zarządu Oddziału Powiatowego prawo inicjatywy uchwałodawczej przysługuje 

każdemu członkowi Zarządu. 

2. W przypadku równowagi głosów przeważa głos Przewodniczącego Zarządu Oddziału Powiatowego. 

3. Nad uchwałami Zarządu Oddziału Powiatowego można głosować w sposób jawny pod warunkiem, że 

żaden członek Zarządu się temu nie sprzeciwi. 

4. Uchwały przyjęte przez Zarządu Oddziału Powiatowego podpisuje Przewodniczący Zarządu Oddziału 

Powiatowego lub upoważniony przez niego Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz Powiatowy. Jeżeli 

Statut nie stanowi inaczej, uchwały Zarządu Oddziału Powiatowego podejmowane są zwykłą 

większością głosów, tj. 50% + 1 w obecności, co najmniej uprawnionych do głosowania. 
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5. W sprawach finansowych uchwały Zarządu Oddziału Powiatowego podpisuje Przewodniczący Zarządu 

Oddziału Powiatowego lub upoważniony przez niego Wiceprzewodniczący, Sekretarz Powiatowy oraz 

Skarbnik Powiatowy. Uchwały w sprawach finansowych podejmowane są zwykłą większością głosów, 

tj. 50% + 1 w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.  

§102 

1. Do kompetencji Zarządu Oddziału Powiatowego należy w szczególności: 

1) kierowanie i koordynowanie działalności ZCHR w powiecie,  

2) wykonywanie uchwał władz nadrzędnych,  

3) wykonywanie czynności zleconych przez władze nadrzędne,  

4) zajmowanie stanowiska w sprawach będących przedmiotem zainteresowania ZCHR w 

powiecie, 

5) powoływanie i nadzorowanie pracy Kół ZCHR, 

2. Zarząd Oddziału Powiatowego składa Konwencji Powiatowej sprawozdanie ze swej działalności za 

czas kadencji. 

§103 

1. Zarząd Oddziału Powiatowego ZCHR przygotowuje listy wyborcze do organów samorządowych na 

poziomie powiatu. 

2. Zarząd Oddziału Powiatowego ZCHR razem z Przewodniczącymi i Sekretarzami Kół przygotowuje listy 

wyborcze do organów samorządowych na poziomie gminy lub dzielnicy. 

 

§104 

Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Oddziału Powiatowego wybiera spośród swoich członków Sekretarza 

Oddziału Powiatowego, Skarbnika Oddziału Powiatowego oraz 1 lub 2 Wiceprzewodniczących Zarządu 

Oddziału Powiatowego zwykłą większością głosów, tj. 50% + 1 w obecności, co najmniej połowy 

uprawnionych do głosowania. 

 

DZIAŁ III 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO 

§105 

1. Przewodniczący Zarządu Oddziału Powiatowego wybierany jest przez Konwencję Powiatową zwykłą 

większością głosów, tj. 50% + 1 w obecności, co najmniej połowy uprawnionym do głosowania. 

2. Kadencja Przewodniczącego Oddziału Powiatowego trwa 4 lata i jest ściśle związana z kadencją 

Zarządu Oddziału Powiatowego. 

§106 

1. Działalność Przewodniczącego Zarządu Oddziału Powiatowego nie może wchodzić w zakres 

kompetencji innych władz. 

2. Przewodniczący Zarządu Oddziału Powiatowego odpowiada za swoją działalność przed Konwencją 

Powiatową, Zarządem Okręgowym i Naczelną Komisją Rewizyjną. 
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3. Przewodniczący Zarządu Oddziału Powiatowego wykonuje uchwały władz powiatowych, naczelnych i 

okręgowych ZCHR.  

§107 

W przypadku śmierci Przewodniczącego Zarządu Oddziału Powiatowego, rezygnacji przez niego z 

dalszego sprawowania funkcji lub utraty możliwości sprawowania stanowiska, Zarząd Oddziału 

Powiatowego zwołuje zwykłą większością głosów, tj. 50% + 1 w obecności, co najmniej polowy 

uprawnionych do głosowania w ciągu 45 dni Konwencję Powiatową w celu wybrania nowego 

Przewodniczącego i nowego Zarządu Oddziału Powiatowego. 

§108 

Do kompetencji Przewodniczącego Zarządu Oddziału Powiatowego należy, w szczególności:  

1) reprezentowanie ZCHR w powiecie,  

2) przewodniczenie i kierowanie pracami Zarządu Oddziału Powiatowego. 

 

DZIAŁ IV 

KOŁA  

§109 

1. Koło jest podstawową jednostką organizacyjną ZCHR. 

2. Do utworzenia Koła potrzeba, co najmniej 5 osób. 

3. Zarząd Oddziału Powiatowego może utworzyć Koło zwykłą większością głosów, tj. 50% + 1 w 

obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, którego obszar działania pokrywa się z 

granicami gminy, dzielnicy, wsi lub osiedla.  

§110 

1. Władzą Koła jest Przewodniczący Koła.  

2. Przewodniczący Koła reprezentuje ZCHR na terenie działalności Koła. 

3. Przewodniczącego Koła wybierają członkowie ZCHR, wchodzący w skład Koła zgromadzeni na 

Zebraniu Członków Koła zwykłą większością głosów, tj. 50% + 1 w obecności, co najmniej połowy 

uprawnionych do głosowania. 

4. Kadencja Przewodniczącego Koła trwa 4 lata.  

 

§111 

1. Jeżeli Koło liczy powyżej 30 członków, Zarząd Oddziału Powiatowego z własnej inicjatywy lub na 

wniosek Zebrania Członków Koła może podjąć uchwałę zwykłą większością głosów, tj. 50% + 1 w 

obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania jego podziale na dwa lub więcej Kół. 

2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Oddziału Powiatowego może podjąć uchwałę zwykłą 

większością głosów, tj. 50% + 1 w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania o 

połączeniu dwóch lub więcej Kół. 

 

§112 

1. Zebrania Koła zwołuje i im przewodniczy Przewodniczący Koła. 
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2. Zebrania Koła mogą zwołać członkowie Koła z własnej inicjatywy w przypadku, gdy nie zrobi tego 

Przewodniczący. 

3. Zebrania Koła odbywają się, co najmniej raz na rok. 

§113 

1. Na zebraniach Koła prawo inicjatywy uchwałodawczej przysługuje każdemu członkowi Koła. 

2. W przypadku równowagi głosów przeważa głos Przewodniczącego Koła. 

3. Nad uchwałami Koła można głosować w sposób jawny pod warunkiem, że żaden członek Koła się temu 

nie sprzeciwi. 

4. Uchwały przyjęte przez zebranie Koła podpisuje Przewodniczący Koła. Jeżeli Statut nie stanowi 

inaczej, uchwały podejmowane są przez Koło zwykłą większością, tj. 50% + 1 w obecności, co najmniej 

połowy uprawnionych do głosowania. 

§114 

Do kompetencji Przewodniczącego Koła należy, w szczególności: 

1) kierowanie i koordynowanie działalności ZCHR na terenie działania Koła,  

2) wykonywanie uchwał władz nadrzędnych,  

3) kierowanie pracami Koła, 

4) wykonywanie czynności zleconych przez władze nadrzędne. 

§115 

Szczegółowe zasady i tryb pracy Koła określa Zarząd Główny w formie regulaminu. 

 

DZIAŁ V 

PEŁNOMOCNICY POWIATOWI  

§116 

1. Do czasu utworzenia struktur ZCHR na terenie danego powiatu, Zarząd Okręgowy powołuje  

zwykłą większością, tj. 50% + 1 w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, 

Pełnomocnika Powiatowego ZCHR, którego zadaniem jest organizacja struktur ZCHR.  

2. Do kompetencji Pełnomocnika Powiatowego ZCHR należy: 

1) kierowanie i koordynowanie działalności ZCHR w powiecie,  

2) reprezentowanie ZCHR w powiecie,  

3) wykonywanie uchwał władz nadrzędnych,  

4) wykonywanie czynności zleconych przez władze nadrzędne,  

5) zajmowanie stanowiska w sprawach będących przedmiotem zainteresowania ZCHR w 

powiecie, 

6) powoływanie i nadzorowanie pracy Kół ZCHR, 

7) inne kompetencje przyznane na mocy Statutu. 

3. Pełnomocnictwo udzielane jest na czas określony. 

 

ROZDZIAŁ VI 
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REPREZENTACJA ZCHR W PARLAMENCIE I ORGANACH SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO 

§117 

1. Reprezentację ZCHR w Parlamencie oraz Parlamencie Europejskim stanowią: 

1) Klub (Koło, Zespół) Parlamentarny ZCHR, 

2) Przewodniczący Klubu (Koła, Zespołu) Parlamentarnego ZCHR wybierany jest przez Klub 

(Koło, Zespół) bezwzględną większością głosów. 

2. Kompetencje i zasady funkcjonowania Klubu (Koła, Zespołu) Parlamentarnego ZCHR oraz 

szczegółowe kompetencje Przewodniczącego Klubu (Koła, Zespołu) Parlamentarnego ZCHR reguluje 

Rada Polityczna uchwałą. 

§118 

1. Reprezentację ZCHR w organach przedstawicielskich samorządu terytorialnego stanowią: 

1) Klub (Koło, Zespół) Radnych ZCHR, 

2) Przewodniczący Klubu (Koła, Zespołu) Radnych ZCHR wybierany przez Klub (Koło, Zespół) 

zwykłą większością głosów, tj. 50% + 1 w obecności co, najmniej polowy uprawnionych do 

głosowania. 

2. Kompetencje i zasady funkcjonowania Klubu (Koła, Zespołu) Radnych ZCHR oraz szczegółowe 

kompetencje Przewodniczącego Klubu (Koła, Zespołu) Radnych ZCHR reguluje Rada Polityczna 

uchwałą. 

 

ROZDZIAŁ VII 
MAJĄTEK ORAZ GOSPODARKA FINANSOWA ZCHR 

§119 

1. Majątek ZCHR tworzą:  

1) składki członkowskie,  

2) darowizny, spadki i zapisy,  

3) dotacje, subwencje oraz zwrot kosztów kampanii wyborczej przyznane na podstawie odrębnych 

przepisów, 

4) inne dochody z majątku dozwolone ustawą o partiach politycznych i innymi ustawami.  

2. Wysokość składki członkowskiej określa Zarząd Główny. 

§120 

1. Działalnością finansową ZCHR kieruje Zarząd Główny.  

2. Szczegółowe zasady zarządu majątkiem określa Zarząd Główny.  

 

 

 
ROZDZIAŁ VIII 



 - 30 - 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE 
§121 

1. Do dnia zwołania Kongresu Założycielskiego i wyboru władz partii na podstawie Statutu, władzami partii 

jest Zarząd Tymczasowy, który stanowią osoby wskazane we wniosku, złożonym do Sądu Okręgowego 

w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, o wpisanie partii do ewidencji partii politycznych jako 

osoby uprawnione do reprezentowania partii na zewnątrz oraz zaciągania zobowiązań finansowych, tj. 

Bogusław Rogalski, Piotr Witold Szymanowicz, Paweł Mariusz Kot. 

2. Zarząd Tymczasowy jest uprawniony do reprezentowania ZCHR na zewnątrz oraz do zaciągania 

zobowiązań majątkowych w imieniu ZCHR. 

3. Zarząd Tymczasowy funkcjonuje do posiedzenia Kongresu Założycielskiego, na którym dokonane 

zostaną wybory władz ZCHR na podstawie Statutu. 

4. Zarząd Tymczasowy może być odwołany przez zgromadzenie ogólne członków ZCHR bezwzględną 

większością głosów, tj. 50% + 1 spośród ważnie oddanych głosów w obecności, co najmniej połowy 

uprawnionych do głosowania, liczba za wnioskiem musi być większa od sumy głosów przeciw i 

wstrzymujących się. 

5. W przypadku zmniejszenia liczby członków Zarządu Tymczasowego poniżej statutowego minimum jego 

skład jest uzupełniany przez zgromadzenie ogólne członków ZCHR zwykłą większością głosów, tj. 

      50% + 1 w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

 

§122 

1. Uprawnionymi do udziału w posiedzeniach Kongresu Założycielskiego są członkowie ZCHR.  

2. Kongres Założycielski zwołuje Zarząd Tymczasowy, nie później niż 36 miesięcy od dnia wpisania partii 

do ewidencji partii politycznych, zwykłą większością głosów, tj. 50% + 1 w obecności, co najmniej 

połowy uprawnionych do głosowania. 

 

 

§123 

Jeżeli nie jest możliwe wybranie statutowej ilości członków danego organu ze względu na brak struktur 

okręgowych lub terenowych uznaje się, że wymóg statutowy został spełniony. 

 

§124 

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

Woryty, 30 czerwca 2015 r. 
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