STATUT
POLSKIEGO CZERWONEGO KRZY A
zatwierdzony Rozporz dzeniem Rady Ministrów
z dnia 25 pa dziernika 2004 r.
/Dz.U. nr 237 poz. 2372 z dn. 3.11.2004 r./
ROZDZIA 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Polski Czerwony Krzy , b d cy - jako cz
sk adowa Mi dzynarodowego Ruchu
Czerwonego Krzy a i Czerwonego Pó ksi yca - cz onkiem Mi dzynarodowej Federacji
Stowarzysze Czerwonego Krzy a i Czerwonego Pó ksi yca, przestrzega Statutu Ruchu,
Konstytucji Federacji i uchwa organów Ruchu, kieruje si w swej dzia alno ci zasadami
mi dzynarodowego prawa humanitarnego oraz Podstawowymi Zasadami Ruchu, którymi s :
HUMANITARYZM
Mi dzynarodowy Ruch Czerwonego Krzy a i Czerwonego Pó ksi yca, zrodzony z troski o
niesienie pomocy rannym na polu bitwy bez czynienia jakiejkolwiek mi dzy nimi ró nicy,
podejmuje zarówno na p aszczy nie mi dzynarodowej, jak i krajowej wysi ki w kierunku
zapobiegania we wszelkich okoliczno ciach cierpieniom ludzkim i ich agodzenia.
Zmierza do ochrony
ycia i zdrowia oraz zapewnienia poszanowania osobowo ci
cz owieka. Przyczynia si do wzajemnego zrozumienia, przyja ni i wspó pracy oraz do trwa ego
pokoju mi dzy wszystkimi narodami.
BEZSTRONNO
Nie czyni adnej ró nicy ze wzgl du na narodowo , ras , wyznanie, pozycj spo eczn lub
przekonania polityczne. Zajmuje si wy cznie niesieniem pomocy cierpi cym, kieruj c si
ich potrzebami i udzielaj c pierwsze stwa w najbardziej nagl cych przypadkach.
NEUTRALNO
W celu zachowania powszechnego zaufania Ruch powstrzymuje si od uczestnictwa w
dzia aniach zbrojnych oraz - w ka dym czasie - w sporach natury politycznej, rasowej,
religijnej lub ideologicznej.
NIEZALE NO
Ruch jest niezale ny. Stowarzyszenia krajowe, s u c pomoc w adzom publicznym w ich
dzia alno ci humanitarnej i podlegaj c prawu obowi zuj cemu w ich pa stwach, powinny
zawsze korzysta z samodzielno ci pozwalaj cej im na dzia ania w ka dym czasie, zgodnie z
zasadami Ruchu.
DOBROWOLNO
Ruch niesie pomoc dobrowolnie, nie kieruj c si ch ci

osi gania jakiejkolwiek korzy ci.

JEDNO
W ka dym kraju dzia a tylko jedno stowarzyszenie Czerwonego Krzy a albo Czerwonego
Pó ksi yca. Powinno ono by otwarte dla wszystkich i obejmowa swoj humanitarn
dzia alno ci obszar ca ego kraju.
POWSZECHNO
Mi dzynarodowy Ruch Czerwonego Krzy a i Czerwonego Pó ksi yca, w którym wszystkie
stowarzyszenia maj równe prawa i obowi zek niesienia sobie nawzajem pomocy, obejmuje
swoj dzia alno ci ca y wiat.
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§2
1. Organizacja powsta a dnia 18 stycznia 1919 r. jako Polskie Towarzystwo Czerwonego
Krzy a, od 1927 r. nosi nazw "Polski Czerwony Krzy  i pos uguje si skrótem "PCK".
Organizacja zosta a uznana przez Mi dzynarodowy Komitet Czerwonego Krzy a w Genewie w dniu 14 lipca 1919 r. i przyj ta do Ligi Stowarzysze Czerwonego Krzy a w dniu
16 wrze nia 1919 r. - obecnie Mi dzynarodowej Federacji Stowarzysze Czerwonego
Krzy a i Czerwonego Pó ksi yca.
2. Polski Czerwony Krzy dzia a na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim
Czerwonym Krzy u (Dz. U. Nr 41, poz. 276), niniejszego statutu oraz uchwa Mi dzynarodowych Konferencji Czerwonego Krzy a i Czerwonego Pó ksi yca. Polski Czerwony
Krzy jest stowarzyszeniem krajowym Czerwonego Krzy a w rozumieniu Konwencji genewskich o ochronie ofiar wojny z dnia 12 sierpnia 1949 r. (Dz. U. z 1956 r. Nr 38, poz. 171)
i Protoko ów dodatkowych do tych konwencji z dnia 8 czerwca 1977 r. (Dz. U. z 1992 r.
nr 41, poz. 175).
3. Polski Czerwony Krzy posiada osobowo

prawn .

4. Polski Czerwony Krzy dzia a na zasadzie dobrowolno ci, wspomagaj c w adze publiczne w dzia alno ci humanitarnej, zgodnie z Konwencjami genewskimi i ich Protoko ami dodatkowymi, jako jedyne stowarzyszenie krajowe, upowa nione do prowadzenia dzia alno ci w Polsce.
5. W stosunkach z w adzami publicznymi Polski Czerwony Krzy zachowuje autonomi , która umo liwia mu dzia alno zgodnie z Podstawowymi Zasadami Ruchu.
6. Okres istnienia Organizacji jest nieograniczony.
7. Siedzib
szawa.

naczelnych organów Polskiego Czerwonego Krzy a jest miasto sto eczne War§3

W realizacji swoich celów i zada Polski Czerwony Krzy , przestrzegaj c Podstawowych
Zasad Ruchu, wspó dzia a z organami pa stwowymi i samorz dowymi, organizacjami
spo ecznymi, instytucjami i innymi podmiotami, z Mi dzynarodowym Komitetem Czerwonego
Krzy a i Mi dzynarodow Federacj Stowarzysze Czerwonego Krzy a i Czerwonego
Pó ksi yca oraz z krajowymi stowarzyszeniami Czerwonego Krzy a i Czerwonego
Pó ksi yca.
§4
1. God em Polskiego Czerwonego Krzy a jest równoramienny czerwony krzy na bia ym polu
(Krzy genewski) wyst puj cy samodzielnie lub w po czeniu z nazw "Polski Czerwony
Krzy  lub "PCK".
2. Zasady i sposoby u ywania oraz ochrony znaku czerwonego krzy a okre la ustawa o
Polskim Czerwonym Krzy u, Regulamin uchwalony przez organy Mi dzynarodowego
Ruchu Czerwonego Krzy a i Czerwonego Pó ksi yca oraz uchwa y wydane przez
w a ciwe organy statutowe Organizacji. Polski Czerwony Krzy wspó pracuje z organami
w adzy i administracji publicznej w celu zapewnienia ochrony znaku czerwonego krzy a.
§5
1. Polski Czerwony Krzy ma prawo nadawa Odznak Honorow Polskiego Czerwonego
Krzy a oraz inne odznaki i wyró nienia za zas ugi w urzeczywistnianiu jego celów i zada .
2. Jednostki organizacyjne PCK maj prawo u ywa
u ycia s okre lone w odr bnych przepisach.

sztandarów, których wzory i sposób
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§6
Polski Czerwony Krzy opiera swoj dzia alno
na spo ecznej pracy cz onków i
wolontariuszy. W celu realizacji swoich zada mo e zatrudnia pracowników.
§7
W strukturach PCK nie mog by tworzone organizacje spo eczne, polityczne lub inne, z
wyj tkiem zwi zków zawodowych.

ROZDZIA 2

CELE I ZADANIA
§8
Celem Polskiego Czerwonego Krzy a jest zapobieganie cierpieniom ludzkim i ich
agodzenie we wszelkich okoliczno ciach i w ka dym czasie, przy zachowaniu bezstronno ci
oraz bez jakiejkolwiek dyskryminacji, zw aszcza z powodu narodowo ci, przynale no ci do
grupy etnicznej, pochodzenia spo ecznego, rasy, p ci, religii lub pogl dów politycznych.
§9
Dla osi gni cia tego celu Polski Czerwony Krzy :
1) wspomaga w czasie konfliktu zbrojnego wojskow i cywiln s u b zdrowia, zgodnie z postanowieniami Konwencji genewskich z 1949 r. i Protoko ów dodatkowych z 1977 r. oraz
prowadzi dzia alno humanitarn na rzecz ofiar konfliktów zbrojnych;
2) upowszechnia znajomo mi dzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych
i wspó pracuje z w adzami publicznymi w trosce o zapewnienie jego poszanowania;
3) prowadzi - na zlecenie Pa stwa - Krajowe Biuro Informacji, przewidziane w Konwencjach
genewskich;
4) upowszechnia zasady i idea y Mi dzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzy a i Czerwonego Pó ksi yca;
5) wykonuje zadania humanitarne, wynikaj ce z uchwa organów Mi dzynarodowego Ruchu
Czerwonego Krzy a i Czerwonego Pó ksi yca;
6) prowadzi dzia alno na rzecz rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz pozyskiwania
honorowych dawców krwi;
7) niesie pomoc ofiarom kl sk ywio owych lub katastrof w kraju i za granic , a tak e przygotowuje spo ecze stwo do w a ciwych zachowa w przypadku wyst pienia kl ski i katastrofy;
8) prowadzi dzia alno

w dziedzinie opieki i pomocy spo ecznej;

9) prowadzi dzia alno w dziedzinie ochrony zdrowia, w tym w zakresie poprawy zdrowia
publicznego oraz przeciwdzia ania uzale nieniom, kszta tuj c w a ciwe postawy i zachowania prozdrowotne i proekologiczne;
10) prowadzi szkolenia w zakresie pierwszej pomocy;
11) rozwija dzia alno dzieci i m odzie y, uwzgl dniaj c przy tym realizacj wszystkich zada
statutowych PCK;
12) organizuje i prowadzi placówki edukacyjno-o wiatowe, opieku cze i socjalne, wypoczynkowe, rehabilitacyjne, lecznicze oraz inne - dla dzieci, m odzie y i doros ych;
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13) dzia a na rzecz osób niepe nosprawnych;
14) dzia a na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz prowadzi
dzia ania upowszechniaj ce zasady bezpiecznego zachowania si na drodze;
15) prowadzi dzia alno

na rzecz mniejszo ci narodowych;

16) rekrutuje, szkoli i organizuje personel i wolontariat niezb dny do wykonywania swoich
zada ;
17) prowadzi szkolenia w zakresie aktywizacji zawodowej osób podlegaj cych wykluczeniu
spo ecznemu;
18) realizuje inne zadania zgodne z celami PCK, w tym zadania publiczne zlecone przez organy administracji pa stwowej i samorz dowej.

ROZDZIA 3

CZ ONKOWIE, DARCZY CY I WOLONTARIUSZE PCK
§ 10
Cz onkostwo w Polskim Czerwonym Krzy u jest otwarte dla wszystkich, bez wzgl du na
narodowo , ras , p e , religi , j zyk, pochodzenie spo eczne i etniczne lub pogl dy
polityczne.
§ 11
1. Cz onkowie organizacji dziel si na:
1/ zwyczajnych;
2/ honorowych;
3/ wspieraj cych.

§ 12

1. Cz onkami zwyczajnymi s osoby fizyczne, które dobrowolnie przyst pi y do organizacji,
zosta y przyj te przez zarz d jednostki podstawowej PCK oraz wype niaj obowi zki cz onka zwyczajnego.
2. Do obowi zków cz onka zwyczajnego nale y:
1/ udzia w realizacji zada Polskiego Czerwonego Krzy a;
2/ przestrzeganie podstawowych zasad Czerwonego Krzy a;
3/ przestrzeganie postanowie statutu, regulaminów oraz stosowanie si do uchwa organów PCK;
4/ op acanie sk adek cz onkowskich w wysoko ci ustalonej przez Krajow Rad Repre zentantów.
3. Cz onek zwyczajny ma prawo:
1/ uczestniczy w okre laniu programów dzia ania Polskiego Czerwonego Krzy a oraz
w ich realizacji;
2/ wybiera i by wybieranym do organów PCK;
3/ nosi odznaki organizacyjne.
4. Cz onek, który nie uko czy 18 lat, korzysta z tych praw wy cznie w strukturach ruchu
m odzie owego PCK.
§ 13
1. Cz onkami honorowymi s osoby fizyczne, które maj szczególne zas ugi dla Polskiego
Czerwonego Krzy a lub Mi dzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzy a i Czerwonego
Pó ksi yca.
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2. Cz onkowie honorowi mog wybiera i by wybierani do organów PCK na zasadach obowi zuj cych cz onków zwyczajnych.
§ 14
1. Cz onkami wspieraj cymi s osoby fizyczne oraz osoby prawne, wnosz ce wk ady finansowe, rzeczowe lub osobiste na rzecz PCK.
2. Przyjmowanie i wykluczanie cz onków wspieraj cych nale y do w a ciwego zarz du PCK.
3. Cz onkowie wspieraj cy maj prawo wyra a opini i zg asza wnioski dotycz ce dzia alno ci PCK.
4. Cz onkowie wspieraj cy nie maj biernego i czynnego prawa wyborczego.
§ 15
Osobie fizycznej lub prawnej, która poczyni a znacz c darowizn rzeczow , pieni n lub
inn na rzecz PCK, w a ciwy zarz d PCK mo e nada tytu Zas u onego Darczy cy PCK,
wed ug regulaminu ustalonego przez Zarz d G ówny.
§ 16
1. Cz onkostwo zwyczajne w Polskim Czerwonym Krzy u ustaje na skutek:
1/ wykluczenia;
2/ rezygnacji z o onej na pi mie;
3/ mierci cz onka;
4/ pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem s du powszechnego.
2. Cz onek zwyczajny mo e by wykluczony z organizacji z powodu:
1/ naruszenia obowi zków cz onka zwyczajnego;
2/ nieop acenia sk adki cz onkowskiej za okres 12 miesi cy;
3/ nieprzestrzegania podstawowych zasad Czerwonego Krzy a;
4/ nieprzestrzegania postanowie statutu, regulaminów lub uchwa organów PCK;
5/ dzia ania na szkod organizacji.
§ 17
Cz onkostwo wspieraj ce ustaje na skutek:
1/ zaprzestania wnoszenia wk adów finansowych, rzeczowych lub osobistych na rzecz
PCK;
2/ rezygnacji z o onej na pi mie;
3/ utraty osobowo ci prawnej;
4/ mierci cz onka wspieraj cego;
5/ wykluczenia cz onka wspieraj cego z powodu:
a/ dzia ania na szkod organizacji,
b/ pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem s du powszechnego.
§ 18
1. Uchwa o wykluczeniu cz onka zwyczajnego i cz onka wspieraj cego podejmuje zarz d,
który go przyj , albo zarz d bezpo rednio wy szego stopnia.
2. Osobie wykluczonej s u y prawo odwo ania si od uchwa y w terminie 30 dni od dnia dor czenia uchwa y o wykluczeniu do zarz du bezpo rednio wy szego stopnia organizacyjnego.
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3. Stronie niezadowolonej z rozstrzygni cia s u y prawo odwo ania si do S du Organizacyjnego w terminie 14 dni od dnia dor czenia uchwa y o wykluczeniu podj tej przez organ
wy szego stopnia. Orzeczenie S du Organizacyjnego w danej sprawie jest ostateczne.
§ 19
1. W PCK dzia aj równie wolontariusze, nie b d cy cz onkami organizacji.
2. Zasady uczestnictwa wolontariuszy w dzia alno ci PCK okre laj powszechnie obowi zuj ce przepisy prawa oraz uchwa a Zarz du G ównego PCK.
ROZDZIA 4

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§ 20
1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Polskiego Czerwonego Krzy a, zwanymi dalej
jednostkami podstawowymi" s : ko a, kluby, grupy i inne zespo y, w których s zrzeszeni
cz onkowie. Jednostki podstawowe mog by organizowane w ka dym rodowisku /np.
miejscu zamieszkania, pracy, nauki/.
2. Do zorganizowania jednostki podstawowej niezb dne jest przyst pienie do niej co najmniej
10 osób.
3. Sposób organizowania i funkcjonowania jednostek podstawowych okre la regulamin
uchwalony przez Zarz d G ówny.
§ 21
1. Jednostki podstawowe wchodz w sk ad struktury rejonowej PCK, zwanej dalej rejonem.
2. Rejon obejmuje swoim zasi giem terytorialnym jeden powiat, o ile okr gowa rada reprezentantów nie postanowi inaczej.
§ 22
1. Rejony wchodz w sk ad struktury okr gowej PCK, zwanej dalej okr giem.
2. Okr g PCK obejmuje swoim zasi giem terytorialnym jedno województwo, o ile Krajowa
Rada Reprezentantów nie postanowi inaczej.
§ 23
Wszystkie okr gi wchodz w sk ad struktury krajowej PCK.
ROZDZIA 5

NACZELNE I TERENOWE ORGANY PCK
§ 24
1. Najwy szym organem Polskiego Czerwonego Krzy a jest Krajowy Zjazd, zwo ywany co
najmniej raz na cztery lata.
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2. W okresach pomi dzy Krajowymi Zjazdami najwy szym organem uchwa odawczym jest
Krajowa Rada Reprezentantów PCK, zwana dalej Krajow Rad , wybierana przez
Zjazd.
3. Krajowa Rada sk ada si z 35 - 41 cz onków.
§ 25
1. Organem uchwa odawczym w okr gu jest zjazd okr gowy, zwo ywany co najmniej raz na
cztery lata.
2. W okresach pomi dzy zjazdami okr gowymi funkcje uchwa odawcze sprawuje okr gowa
rada reprezentantów PCK zwana dalej okr gow rad , wybierana przez zjazd okr gowy.
3. Okr gowa rada sk ada si z 15 - 21 cz onków.
§ 26
1. Organem uchwa odawczym w rejonie jest zjazd rejonowy, zwo ywany co najmniej raz na
cztery lata.
2. W okresach pomi dzy zjazdami rejonowymi funkcje uchwa odawcze sprawuje rejonowa rada reprezentantów PCK, zwana dalej rejonow rad , wybierana przez zjazd rejonowy.
3. Rejonowa rada sk ada si z 9 - 15 cz onków.
§ 27
Organem uchwa odawczym w podstawowych jednostkach organizacyjnych jest zebranie
cz onków w jednostce podstawowej.
§ 28
1. Naczelnymi organami zarz dzaj cymi s Zarz d G ówny PCK i wy onione przez niego Prezydium.
2. Zarz d G ówny jest wybierany przez Krajowy Zjazd, a w okresie pomi dzy zjazdami przez
Krajow Rad , która mo e równie dokonywa zmian w sk adzie Zarz du G ównego.
3. Zarz d G ówny sk ada si z 9 - 13 cz onków, za wy onione spo ród jego cz onków Prezydium sk ada si z 3 - 5 cz onków.
§ 29
Organem zarz dzaj cym w okr gu jest zarz d okr gowy PCK, sk adaj cy si
cz onków.
§ 30

z
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Organem zarz dzaj cym w rejonie jest zarz d rejonowy PCK, sk adaj cy si z 3 - 7 cz onków.
§ 31
Organem zarz dzaj cym w podstawowej jednostce organizacyjnej jest zarz d jednostki
podstawowej, sk adaj cy si z 3 - 5 cz onków, wybieranych przez zebranie cz onków.
§ 32
1. Organami kontrolnymi s komisje rewizyjne.
2. Komisje rewizyjne sk adaj si :
1/ G ówna Komisja Rewizyjna z 7 osób;
2/ okr gowa komisja rewizyjna z 5 osób;
3/ rejonowa komisja rewizyjna z 3 osób.
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3. W podstawowych jednostkach mo e by wybrana komisja rewizyjna licz ca 3 osoby, o ile
zebranie cz onków uzna to za celowe.
§ 33
1. Kadencja organów Polskiego Czerwonego Krzy a trwa 4 lata, z wyj tkiem jednostek podstawowych, dla których kadencj ustala Zarz d G ówny.
2. Zasady wyboru organów PCK oraz terminy i sposób przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo - wyborczej dla ca ej organizacji okre la Krajowa Rada.
3. Do organów PCK mog by wybierani tylko cz onkowie zwyczajni i honorowi PCK.
§ 34
1. W Polskim Czerwonym Krzy u dzia a S d Organizacyjny, który:
1/ rozstrzyga spory mi dzy cz onkami, pomi dzy organami, a tak e spory cz onków PCK z
organami PCK;
2/ opracowuje opinie organizacyjno-prawne w sprawach zwi zanych z dzia alno ci PCK,
a tak e dokonuje - na wniosek Zarz du G ównego i jego Prezydium oraz G ównej Komisji Rewizyjnej - wi
cej wyk adni statutu PCK;
3/ rozpatruje odwo ania od uchwa o wykluczeniu cz onków organizacji.
2. S d Organizacyjny sk ada si z 7 osób.
3. Cz onkowie S du Organizacyjnego nie mog pe ni
adnych innych funkcji w organach
PCK i nie mog by pracownikami Polskiego Czerwonego Krzy a.
4. Ustrój, szczegó owy zakres dzia ania S du Organizacyjnego oraz zasady post powania w
sprawach przez niego rozpatrywanych normuje regulamin zatwierdzony przez Krajow Rad .
§ 35
1. Odznaki Honorowe PCK nadaje Kapitu a Odznaki Honorowej PCK, zwana dalej Kapitu ".
2. Kapitu a sk ada si z 5 osób, wybranych spo ród osób wyró nionych odznak honorow
PCK I stopnia.
3. Zasady i sposób dzia ania Kapitu y okre la regulamin zatwierdzony przez Krajow Rad .
§ 36
1. Bie

cym, operacyjnym zarz dzaniem dzia alno ci jednostek PCK zajmuj si :

1/ na poziomie krajowym - dyrektor generalny Zarz du G ównego PCK;
2/ na poziomie okr gowym - dyrektor okr gowy PCK.
2. Dyrektora generalnego zatrudnia prezes Zarz du G ównego na podstawie uchwa y Zarz du
G ównego.
3. Dyrektora okr gowego zatrudnia prezes zarz du okr gowego na podstawie uchwa y tego
zarz du, po uzyskaniu opinii dyrektora generalnego.
§ 37
W Polskim Czerwonym Krzy u dzia a ruch honorowych dawców krwi i ruch m odzie owy.
Zasady ich funkcjonowania zatwierdza Krajowa Rada.
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§ 38
1. Przy zarz dach wszystkich stopni mog dzia a zespo y problemowe.
2. Zadania zespo ów, ich kompetencje oraz organizacj i plany finansowe okre laj zarz dy.
3. Tworzenie rad i jednostek przy zarz dach, nie wymienionych w statucie, wymaga zgody
Zarz du G ównego.
4. Przy zarz dach PCK - z wyj tkiem zarz dów jednostek podstawowych - mog dzia a
rady honorowego krwiodawstwa i rady m odzie owe, tworzone wed ug zasad ustalonych
przez Krajow Rad .
ROZDZIA 6

KOMPETENCJE ORGANÓW PCK
§ 39
Wszystkie organy Polskiego Czerwonego Krzy a maj obowi zek realizowa cele i zadania
statutowe, stosownie do potrzeb, warunków i mo liwo ci.
§ 40
Organy uchwa odawcze, zarz dzaj ce i kontrolne poszczególnych stopni za swoj prac i
dzia alno odpowiadaj przed w a ciwym zjazdem lub przed w a ciw rad reprezentantów, a
w jednostce podstawowej - przed zebraniem cz onków.
§ 41
1. Do kompetencji sprawozdawczo - wyborczych zebra cz onków w jednostkach podstawowych oraz zjazdów wszystkich stopni nale y:
1/ rozpatrywanie sprawozda programowo-organizacyjnych i finansowych zarz du za
okres kadencji;
2/ podejmowanie uchwa w sprawie absolutorium dla ust puj cego zarz du;
3/ okre lanie strategii rozwoju oraz uchwalanie programu dzia ania;
4/ wybór rady reprezentantów odpowiedniego stopnia (z wyj tkiem jednostek podstawowych);
5/ wybór i odwo ywanie prezesa zarz du, cz onków zarz du i komisji rewizyjnej;
6/ wybór delegatów na zjazd wy szego stopnia, zgodnie z obowi zuj cymi zasadami wyborczymi.
2. Do kompetencji Krajowego Zjazdu, poza wymienionymi w ust. 1 pkt 1-5 nale y:
1/ uchwalanie statutu i jego zmian;
2/ wybór cz onków S du Organizacyjnego i cz onków Kapitu y;
3/ podejmowanie uchwa y o rozwi zaniu organizacji i likwidacji jej maj tku;
4/ podejmowanie uchwa we wszystkich sprawach przekraczaj cych kompetencje innych
organów Polskiego Czerwonego Krzy a.
3. Do kompetencji rad reprezentantów wszystkich stopni, sprawuj cych funkcje uchwa odawcze mi dzy zjazdami, nale y w szczególno ci:
1/ realizowanie i przekazywanie do wykonania uchwa przyj tych przez zjazd i formu owanie stosownych zalece dla organów zarz dzaj cych i kontrolnych;
2/ tworzenie i likwidacja struktur organizacyjnych na obszarze swojego dzia ania oraz
okre lanie terytorialnego zasi gu ich dzia ania;
3/ wybór i odwo ywanie prezesa zarz du, cz onków zarz du i komisji rewizyjnych, je eli
zaistnieje taka konieczno w okresie mi dzy zjazdami;
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4/ uchylanie uchwa rad reprezentantów ni szego stopnia organizacyjnego lub zebra jednostek podstawowych, niezgodnych ze statutem PCK i obowi zuj cymi w organizacji
regulaminami;
5/ zawieszanie w czynno ciach i odwo ywanie rad reprezentantów, komisji rewizyjnych
oraz poszczególnych cz onków tych organów, wed ug zasad ustalonych przez Krajow
Rad ;
6/ zatwierdzanie rocznych sprawozda i bilansów oraz preliminarzy bud etowych.
4. Do kompetencji Krajowej Rady, poza kompetencjami wymienionymi w ust. 3, nale y:
1/ okre lenie zasad zawieszania w czynno ciach i odwo ywania rad reprezentantów PCK,
zarz dów, komisji rewizyjnych oraz poszczególnych cz onków wymienionych organów;
2/ ustalanie wyró nie i kar dyscyplinarnych i zasad ich stosowania;
3/ zatwierdzanie regulaminu S du Organizacyjnego i Kapitu y oraz komisji rewizyjnych;
4/ nadawanie godno ci cz onka honorowego Polskiego Czerwonego Krzy a, na wniosek
Zarz du G ównego;
5/ zatwierdzanie struktury i zasad dzia ania ruchu honorowego krwiodawstwa;
6/ zatwierdzanie struktury i zasad dzia ania ruchu m odzie owego;
7/ ustalanie zasad finansowo-gospodarczych;
8/ ustalanie wysoko ci sk adki cz onkowskiej;
9/ wybór i odwo ywanie cz onków S du Organizacyjnego i Kapitu y, je eli zaistnieje taka
konieczno w okresie mi dzy zjazdami;
10/ okre lanie zasad wyboru organów PCK oraz ustalanie terminów i sposobów przeprowa dzenia kampanii sprawozdawczo - wyborczej;
11/ podejmowanie uchwa we wszystkich sprawach przekraczaj cych kompetencje innych
organów PCK.
§ 42
1. Do kompetencji zarz dów PCK nale y:
1/ wykonywanie uchwa w a ciwego zjazdu, rady lub zebrania cz onków w jednostce podstawowej oraz uchwa organów PCK wy szego stopnia;
2/ reprezentowanie organizacji na obszarze swego dzia ania;
3/ pozyskiwanie rodków finansowych i rzeczowych na dzia alno PCK, w tym przyjmowanie zapisów i darowizn uczynionych na rzecz poszczególnych jednostek organizacyj nych PCK, z wy czeniem przyjmowania darowizn nieruchomo ci, do przyjmowania któ rych uprawniony jest wy cznie Zarz d G ówny PCK lub inny upowa niony przez niego
zarz d;
4/ zarz dzanie maj tkiem organizacji na obszarze swojego dzia ania, zgodnie z zasadami
ustalonymi przez Zarz d G ówny PCK;
5/ gospodarowanie funduszami w ramach zatwierdzonego bud etu oraz funduszami
otrzymanymi na zadania zlecone;
6/ zwo ywanie zjazdów i rad reprezentantów, a w jednostce podstawowej zebra cz onków;
7/ uchylanie uchwa zarz dów PCK ni szego stopnia niezgodnych z prawem, statutem lub
uchwa ami obowi zuj cymi w organizacji;
8/ informowanie o swojej dzia alno ci w a ciwych organów PCK wy szego stopnia;
9/ podejmowanie uchwa , ustalanie regulaminów nie zastrze onych do kompetencji innych
organów PCK;
10/ wykluczanie cz onków z organizacji zgodnie z § 16 ust. 2 oraz § 17 pkt 5 statutu PCK;
11/ rozpatrywanie spraw spornych na obszarze swojego dzia ania, niezastrze onych do
kompetencji S du Organizacyjnego PCK;
12/ zawieszanie w czynno ciach i odwo ywanie zarz dów ni szego stopnia zgodnie z zasadami ustalonymi przez Krajow Rad ;
13/ utworzenie biura zarz du (z wyj tkiem jednostki podstawowej), po uzyskaniu zgody zarz du wy szego stopnia;
14/ tworzenie i rozwi zywanie zespo ów problemowych oraz okre lanie ich regulaminów.
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2. Do kompetencji zarz dów okr gowych PCK, poza kompetencjami wymienionymi w ust.1,
nale y:
1/ wyra anie zgody na utworzenie biura zarz du rejonowego PCK;
2/ likwidacja biura zarz du rejonowego PCK;
3/ utworzenie biura zarz du okr gowego, po uzyskaniu zgody Zarz du G ównego.
3. Do kompetencji Zarz du G ównego, poza wymienionymi w ust. 1, nale y:
1/ wyst powanie do Krajowej Rady z wnioskiem w sprawie nadania godno ci cz onka honorowego PCK;
2/ zatwierdzanie regulaminów przewidzianych w statucie oraz innych, stosownie do potrzeb;
3/ okre lanie wzoru Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzy a i innych odznak
oraz szczegó owych zasad i trybu ich nadawania;
4/ wykonywanie uprawnie i obowi zków wynikaj cych z posiadania przez Polski Czerwo ny Krzy osobowo ci prawnej;
5/ ustalanie zasad i trybu przyznawania zarz dom ni szego stopnia upowa nie do dokonywania czynno ci prawnych;
6/ kierowanie sprawami organizacji oraz zarz dzanie jej funduszami, maj tkiem ruchomym
i nieruchomym, przyjmowanie zapisów, legatów i darowizn uczynionych na rzecz Polskiego Czerwonego Krzy a oraz przyjmowanie darowizn nieruchomo ci, udzielanie
upowa nie do przyj cia darowizny zarz dom ni szego stopnia, a nadto decydowanie w
sprawach nabywania, zbywania i obci enia maj tku Organizacji;
7/ ustalanie wzorca regulaminu zatrudniania i wynagradzania pracowników PCK;
8/ podejmowanie uchwa y w sprawie zatrudniania i zwalniania dyrektora generalnego;
9/ tworzenie i likwidacja biura Zarz du G ównego PCK;
10/ wyra anie zgody na utworzenie biura zarz du okr gowego PCK;
11/ likwidacja biura zarz du okr gowego PCK;
12/ reprezentowanie organizacji wobec organów administracji rz dowej i samorz dowej
oraz w stosunkach z zagranic ;
13/ decydowanie o sprawach niezastrze onych do kompetencji innych organów PCK.
§ 43
1. W okresach mi dzy zebraniami Zarz du G ównego dzia a jego Prezydium.
2. Do kompetencji Prezydium Zarz du G ównego nale y:
1/ przygotowywanie projektów uchwa dla Zarz du G ównego;
2/ decydowanie we wszystkich sprawach niezastrze onych do wy cznej kompetencji Zarz du G ównego;
3/ udzielanie upowa nie zarz dom PCK do dokonywania czynno ci prawnych zgodnie z
zasadami ustalonymi przez Zarz d G ówny;
4/ wyst powanie do w a ciwych w adz pa stwowych o nadanie osobom zas u onym dla
Ruchu Czerwonego Krzy a orderów i odznacze pa stwowych;
5/ wyra anie zgody na u ywanie znaku czerwonego krzy a, zgodnie z zasadami obowi zuj cymi w Organizacji;
6/ okre lanie wzorów sztandarów i zasad ich u ywania;
7/ wykonywanie innych zada okre lonych przez Zarz d G ówny.
§ 44
1. Prezes Zarz du G ównego oraz prezesi zarz dów okr gowych i rejonowych PCK odpowiadaj przed zjazdem i rad reprezentantów odpowiedniego stopnia za realizacj statutowych
celów i zada .
2. Do kompetencji prezesów nale y:
1/ organizowanie pracy zarz du PCK odpowiedniego stopnia i przewodniczenie jego obradom,
2/ reprezentowanie organizacji na obszarze swego dzia ania.
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§ 45
1. Dyrektor generalny Zarz du G ównego PCK jest najwy szym rang
operacyjno-zarz dzaj cego.

pracownikiem pionu

2. Dyrektor okr gowy jest pracownikiem odpowiedzialnym za pion operacyjno - zarz dzaj cy
na obszarze swego dzia ania.
3. Do zada i uprawnie dyrektora generalnego oraz dyrektorów okr gowych PCK nale y:
1/ realizowanie uchwa zarz du oraz polece s u bowych prezesa;
2/ udzia w zebraniach statutowych organów uchwa odawczych i zarz dzaj cych w a ciwego stopnia;
3/ przygotowywanie rocznych sprawozda i bilansów oraz preliminarzy bud etowych;
4/ reprezentowanie organizacji w sprawach bie cych wobec osób prawnych i fizycznych,
na obszarze swojego dzia ania;
5/ kierowanie biurem zarz du odpowiedniego stopnia - jako jego dyrektor w rozumieniu
przepisów prawa pracy;
6/ wykonywanie innych zada okre lonych przez zarz d w a ciwego stopnia.
4. Do kompetencji dyrektora generalnego Zarz du G ównego PCK, poza wymienionymi w
ust. 3 nale y:
1/ koordynowanie i realizacja programów krajowych i mi dzynarodowych;
2/ wyra anie opinii odno nie zatrudniania i zwalniania dyrektorów okr gowych - na wniosek zarz du okr gowego PCK.
5. Dyrektor generalny mo e z w asnej inicjatywy wyst pi do w a ciwego zarz du o zatrudnienie, b d zwolnienie dyrektora zarz du okr gowego.
§ 46
1. Do kompetencji komisji rewizyjnych nale y kontrola ca okszta tu dzia alno ci wszystkich
jednostek organizacyjnych PCK, w tym badanie zgodno ci tych dzia a z obowi zuj cym
prawem, statutem i programem Polskiego Czerwonego Krzy a.
2. Komisje rewizyjne sk adaj zjazdom w a ciwego stopnia sprawozdanie ze swojej dzia alno ci.
3. Do kompetencji komisji rewizyjnych nale y w szczególno ci:
1/ przedk adanie w a ciwym zarz dom wniosków i zalece pokontrolnych;
2/ opiniowanie rocznego sprawozdania zarz du w a ciwego stopnia;
3/ sk adanie wniosku o przyj cie sprawozdania za okres kadencji oraz wniosku o udzielenie absolutorium dla zarz du;
4/ wyst powanie w przypadkach przewidzianych w statucie z wnioskiem o zwo anie nadzwyczajnego zjazdu lub zebrania rady reprezentantów;
5/ nadzorowanie pracy komisji rewizyjnych ni szego stopnia.
4. G ówna Komisja Rewizyjna wydaje instrukcje dla komisji rewizyjnych ni szego stopnia.
5. Regulamin pracy komisji rewizyjnych zatwierdza Krajowa Rada.
6. Cz onkowie komisji rewizyjnych wszystkich stopni uczestnicz z g osem doradczym w zebraniach rad reprezentantów, a przewodnicz cy komisji lub upowa niony przez niego cz onek komisji  w zebraniach zarz dów w a ciwego stopnia.
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ROZDZIA

7

ZASADY ORGANIZACYJNE DOTYCZ CE ORGANÓW PCK
§ 47
1. Wyboru prezesa, cz onków zarz du oraz komisji rewizyjnej dokonuje zjazd PCK odpowiedniego stopnia, a w jednostce podstawowej  zebranie cz onków jednostki podstawowej.
2. Cz onkowie zarz du wybieraj spo ród siebie wiceprezesów zarz du. Cz onkowie zarz du
mog wybiera spo ród siebie osoby do pe nienia innych funkcji.
3. Komisje rewizyjne wybieraj ze swojego sk adu przewodnicz cego i sekretarza, a w razie
potrzeby - wiceprzewodnicz cego.
4. Zarz dy i komisje rewizyjne, wybieraj ce swoich cz onków do pe nienia okre lonych funkcji,
maj równie prawo do ich odwo ywania.
5. Funkcje prezesa i wiceprezesów w rejonie i okr gu nie mog
ka dej z tych funkcji w zarz dzie PCK wy szego stopnia.

by

czone z pe nieniem

6. Prezes i wiceprezes zarz du PCK adnego stopnia nie mo e by pracownikiem PCK.
7. Osoby wybrane do organów PCK wszystkich stopni s zobowi zane powstrzymywa si od
dzia a politycznych i ideologicznych, które narusza yby podstawowe zasady Ruchu Czerwonego Krzy a i Czerwonego Pó ksi yca.
8. Cz onkowie komisji rewizyjnych:
1/ nie mog by cz onkami organu zarz dzaj cego, ani pozostawa z cz onkami organu
zarz dzaj cego w stosunku pokrewie stwa, powinowactwa lub podleg o ci z tytu u zatrudnienia;
2/ nie mog by pracownikami PCK, uzyskiwa od organizacji wynagrodzenia z tytu u
umów cywilno-prawnych, nie mog by cz onkami S du Organizacyjnego PCK;
3/ nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przest pstwa z winy umy lnej.
9. W przypadku rezygnacji, odwo ania cz onka rady reprezentantów, cz onka zarz du (z wyj tkiem prezesa zarz du) lub cz onka komisji rewizyjnej lub ustania cz onkostwa tych osób z
innych przyczyn dany organ ma prawo w drodze uchwa y dokooptowa do swego grona
nowych cz onków, w liczbie nie przekraczaj cej 50% sk adu osobowego pochodz cego z
wyboru. Kooptacji dokonuje si spo ród osób, które w wyborach do danego organu
otrzyma y najwi ksz liczb g osów, je eli w momencie dokonywania kooptacji spe niaj
warunki wymienione w § 12.
10. W razie zmiany prezesa zarz du jego obowi zki w okresie wakatu powierza si , na mocy
uchwa y zarz du, jednemu z wiceprezesów, do czasu wyboru prezesa przez zjazd lub rad reprezentantów.
11. Je eli zmiany w organie pochodz cym z wyborów przekrocz 50% sk adu osobowego wybranego na pocz tku kadencji, przeprowadza si nowe wybory ca ego sk adu osobowego
danego organu.
§ 48
1. Zebrania w jednostkach podstawowych i zebrania rad reprezentantów odbywaj si stosownie do potrzeb, ale co najmniej raz w roku, a zebrania zarz dów - co najmniej raz na dwa
miesi ce.
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2. Rada reprezentantów na ka dym zebraniu wybiera spo ród siebie przewodnicz cego, wiceprzewodnicz cego i sekretarza obrad.
3. Zebraniom zarz dów PCK przewodniczy prezes lub wiceprezes danego zarz du.
4. W zebraniach rad reprezentantów i zarz dów PCK mog uczestniczy z g osem doradczym
osoby zaproszone przez prezesa zarz du w a ciwego stopnia.
§ 49
1. Uchwa y wszystkich organów PCK, je eli statut nie stanowi inaczej, zapadaj zwyk wi kszo ci g osów przy obecno ci co najmniej po owy osób uprawnionych do g osowania i
wchodz w ycie z dniem powzi cia, chyba e uchwa a stanowi inaczej.
W razie równej liczby g osów decyduje g os przewodnicz cego.
2. W jednostkach podstawowych i strukturach rejonowych wyj tkowo mo e by przeprowadzone wa ne g osowanie w drugim terminie, przy obecno ci mniej, ni 50% uprawnionych
do g osowania, ale nie mniej, ni 25% uprawnionych i pod warunkiem powiadomienia o
tym wszystkich zainteresowanych.
3. Uchwa y organów wy szego stopnia obowi zuj organy PCK ni szego stopnia.
4. Zarz dy PCK wszystkich stopni mog wyró nia cz onków organizacji za wybitne osi gni cia w dzia alno ci PCK.
5. Wobec organów PCK, które nie przestrzegaj statutu i obowi zuj cych uchwa lub dopu ci y si naruszenia dyscypliny finansowej, mog by stosowane sankcje organizacyjne
przewidziane statutem.
6. Wobec cz onków PCK, których dzia ania nie s zgodne ze statutem PCK oraz obowi zuj cymi uchwa ami i regulaminami mog by stosowane kary dyscyplinarne.
7. Zasady stosowania wyró nie i kar okre la regulamin ustalony przez Krajow Rad .
§ 50
1. Je eli rada reprezentantów na obszarze swojego dzia ania nie wykonuje statutowych obowi zków, mo e zosta zwo any nadzwyczajny zjazd.
2. Zjazd nadzwyczajny zwo uje prezes zarz du w a ciwego stopnia wy cznie na podstawie
uchwa y zarz du lub na pisemny wniosek:
1/ 50% zarz dów bezpo rednio ni szego stopnia PCK dzia aj cych na danym obszarze;
2/ komisji rewizyjnej tego samego lub wy szego stopnia;
3/ zarz du wy szego stopnia.
3. Je eli zarz d nie wykonuje swoich statutowych obowi zków, mo e by zwo ane nadzwyczajne zebranie rady reprezentantów, a w jednostce podstawowej nadzwyczajne zebranie
cz onków.
4. Nadzwyczajne zebranie rady reprezentantów, a w jednostce podstawowej nadzwyczajne
zebranie cz onków zwo uje prezes zarz du tego samego lub wy szego stopnia, wy cznie
na podstawie uchwa y zarz du lub na pisemny wniosek:
1/ 50% cz onków danej jednostki podstawowej;
2/ 50% zarz dów bezpo rednio ni szego stopnia PCK dzia aj cych na danym obszarze;
3/ komisji rewizyjnej tego samego lub wy szego stopnia;
4/ zarz du wy szego stopnia.
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5. Zjazd lub zebranie, o których mowa w ust. 1  4 , nale y zwo ywa nie pó niej, ni w terminie 30 dni od dnia podj cia uchwa y lub z o enia wniosku.
6. Zjazd nadzwyczajny lub zebranie nadzwyczajne obraduje wy cznie nad sprawami, z powodu których zosta o zwo ane.

ROZDZIA 8

MAJ TEK ORGANIZACJI
§ 51
Maj tek Polskiego Czerwonego Krzy a stanowi : nieruchomo ci, ruchomo ci, rodki
pieni ne oraz inne prawa maj tkowe.
§ 52
1. Organizacja czerpie rodki z:
1/ wp ywów ze sk adek cz onkowskich;
2/ dochodów z imprez, zbiórek publicznych i ofiar pieni nych;
3/ darowizn, spadków i zapisów;
4/ dochodów z maj tku ruchomego i nieruchomo ci;
5/ dotacji od organów pa stwowych i samorz dowych oraz innych jednostek, zarówno w
kraju, jak i za granic wed ug zasad prawnych ogólnie obowi zuj cych w tym zakresie;
6/ dzia alno ci gospodarczej;
7/ innych róde .
2. Zabrania si w Organizacji:
1/ udzielania po yczek lub zabezpieczania zobowi za maj tkiem Organizacji w stosunku
do jej cz onków, cz onków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy
pozostaj w zwi zku ma e skim albo w stosunku pokrewie stwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewie stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo
s zwi zani z tytu u przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";
2/ przekazywania jej maj tku na rzecz jej cz onków, cz onków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych, ni w stosunku do osób trzecich, w szczególno ci je eli przekazanie to nast puje bezp atnie lub na preferencyjnych warunkach,
3/ wykorzystywania maj tku na rzecz cz onków, cz onków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych, ni w stosunku do osób trzecich;
4/ zakupu na szczególnych zasadach towarów lub us ug od podmiotów, w których uczestnicz cz onkowie Organizacji, cz onkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby
bliskie.
§ 53
Zarz dy PCK wszystkich stopni s zobowi zane do:
1/ odpowiedzialnego i gospodarnego dzia ania oraz pomna ania maj tku Organizacji;
2/ partycypowania w kosztach funkcjonowania Organizacji, w tym pokrywania zobowi za
krajowych i mi dzynarodowych oraz kosztów dzia alno ci ogólnokrajowej wed ug zasad
ustalonych przez Krajow Rad .
§ 54
1. Maj tkiem Organizacji zarz dza Zarz d G ówny.
2. Zarz dy okr gowe i rejonowe dysponuj maj tkiem zgodnie z otrzymanym pe nomocnictwem Zarz du G ównego i ponosz za to odpowiedzialno okre lon przepisami prawa i
statutem.
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3. Kompetencje w zakresie dysponowania maj tkiem Organizacji przez zarz dy okr gowe i
rejonowe mog by rozszerzone lub cofni te przez Zarz d G ówny.
§ 55
1. Dzia alno gospodarcza w Organizacji jest prowadzona wed ug ogólnie obowi zuj cych
przepisów.
2. Dochód z tej dzia alno ci jest przeznaczany na dzia alno
go Krzy a.
§ 56

statutow Polskiego Czerwone-

1. Do sk adania o wiadcze woli i podpisywania dokumentów konieczne jest wspó dzia anie
dwóch cz onków zarz du w a ciwego stopnia, w tym prezesa lub wiceprezesa zarz du.
2. Do sk adania o wiadcze woli i podpisywania dokumentów, dotycz cych bie cej, operacyjnej dzia alno ci Organizacji, zarz d upowa nia dyrektora i g ównego ksi gowego.
3. Sposób przyjmowania, rozdzia u i zbywania darowizn okre la ka dorazowo dany zarz d.
Sposób ten musi by zgodny z ogólnymi zasadami ustalonymi przez Zarz d G ówny i z
wol ofiarodawców.
ROZDZIA
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POSTANOWIENIA KO COWE
§ 57
Z inicjatyw zmiany przepisu statutu mo e wyst pi do Krajowego Zjazdu 50% cz onków
Krajowej Rady, Zarz d G ówny lub z wnioskiem na pi mie do Zarz du G ównego co najmniej
50% okr gowych rad reprezentantów lub zarz dów okr gowych.
§ 58
Tekst projektu statutu lub zmiany do statutu oraz porz dek dzienny posiedzenia Krajowego
Zjazdu, obejmuj cy zmian statutu, powinien by przes any delegatom Krajowego Zjazdu na
dwa miesi ce przed posiedzeniem.
§ 59
Uchwalenie nowego lub zmiana statutu wymaga dla swej wa no ci wi kszo ci 2/3
g osuj cych, przy obecno ci co najmniej 2/3 uprawnionych do g osowania.
§ 60
W razie ustania celów, dla których realizacji powsta Polski Czerwony Krzy Krajowy Zjazd
mo e podj
uchwa
o rozwi zaniu Organizacji. Propozycja uchwa y o rozwi zaniu
Organizacji i przeznaczeniu jej maj tku na cele pokrewne celom Organizacji powinna by
wpisana do porz dku posiedzenia Krajowego Zjazdu, a tekst uchwa powinien by przes any
wszystkim okr gowym radom reprezentantów i zarz dom okr gowym co najmniej na dwa
miesi ce przed Krajowym Zjazdem.
§ 61
Uchwa a o rozwi zaniu Organizacji i przeznaczeniu jej maj tku na cele pokrewne celom
PCK wymaga dla swojej wa no ci wi kszo ci 2/3 g osuj cych, przy obecno ci co najmniej 2/3
uprawnionych do g osowania.
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